
 رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان می گوید طرح های خودروسازان هیچ اثری در بازار نداشته و قیمت ها 
همچنان افزایشی است؛

نعل وارونه خودروسازان
3

عملکرد خوب مدیریت شهری اصفهان در زمینه کرونا 
 استاندار اصفهان در جلسه علنی شورا مطرح کرد: 
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معاون سازمان صمت استان:

تعداد واحدهای ۱۰۰ 
درصد فعال چهارمحال 
و بختیاری، کمتر از تعداد 

انگشتان دست است

 انتخاب استان اصفهان 
 به عنوان استان پایلوت

  برای جلوگیری از
 فرار مالیاتی 

مشکالت توزیع قلم 
انسولین در اصفهان 

رفع شد

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

 کاهش 45 درصدی 
 میزان بارش ها نسبت

 به سال گذشته

4

3

5

3

 بازار خودرو از 10 روز پیش تا کنون دوباره دچار افزایش قیمت شده است، چرا که خودرو به اندازه کافی در بازار وجود ندارد و در طرح خودروسازان هم
 تعداد قابل توجهی خودرو وارد بازار نخواهد شد

گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و در هفته منتهی به ۲۳ خردادماه، 
روند صعودی کووید1۹ در 1۴ استان را نشان می دهد که از قضا »اصفهان« نیز جزو این استان هاست. بر 
اساس این گزارش، اصفهان روند صعودی را پشت سر می گذارد و ناسازگاری داده ها دیده می شود که 
توضیح درباره »ناسازگاری داده ها« در ادامه آمده است. استان چهارمحال و بختیاری هم روند ثبات با 
اندک تغییرات را دارد. اصفهان در همان هفته های ابتدایی شروع پیک کرونا، جزو استان های با میزان 
ابتالی باال بود و این روند صعودی هم از اسفندماه تا کنون تقریبا به صورت مداوم وجود داشته است. اما 
بر اساس بررسی های اپیدمیولوژی صورت گرفته درمورد روند ابتال و گسترش ویروس کرونا در ایران و 
جهان که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده، تا روز ۲۴خرداد، ایران رتبه دهم ابتال به کروناویروس را به 
خود اختصاص می دهد و بر اساس آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت تا ۲۴ خرداد ماه، 1۸۴هزار 
و ۹۵۵ نفر در کشور به کرونا مبتال شــده اند که از این تعداد ۸ هزار و ۷۳0 نفر جان خود را از دست داده و 
1۴۶ هزار و ۷۴۸ نفر نیز بهبود یافته اند. بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشترین شناسایی موارد 
قطعی ابتال به این بیماری در روز 1۵ خرداد ماه بوده است.بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا، 
روش محاسبه شاخص ها در محاســبات روند ابتال، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد جدید 
روزانه مبتالی بستری و سرپایی وارد آنالیز می شود. برای ارزیابی روند گسترش بیماری کووید-1۹ در 
استان های مختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برای موارد ابتال و مرگ گزارش شده روزانه، 
استفاده شد. جهت محاسبه روند تغییرات ابتال و مرگ طی چند روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد 
گزارش ابتال و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاســبه شد. 
سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل مورد محاسبه قرار گرفت.  در نهایت، تغییر روند ابتال و مرگ 

هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.
جهت تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

  در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی 
اپیدمی احتماال روند افزایشی دارد.

  در مواردی که شاخص تغییر روند ابتال نزولی ولی شــاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتماال 
اخیرا پیک اول اپیدمی رد شده است.

   در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر 
و نامنظم است. باید توجه داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر  خواهد بود.

   در مواردی که هر دو شــاخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی 
اپیدمی احتماال روند نزولی دارد.

   منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و ابتال از یک الگوی قابل تفسیر پیروی 
نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخص های ابتال و مرگ دیده می شود. از جمله دالیل بروز ناسازگاری 
می توان به ثبت غیر دقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی از 
چند الگوی اپیدمی در استان )شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر(، 
بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره کرد.بر 
اساس گزارش اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، در روند کشوری بیماری، تغییرات مختصر صعودی 
مشاهده می شود. روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در دو استان کرمانشاه و خراسان رضوی دیده 
شد. روند ثبات با تغییرات مختصر در پنج استان خوزستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختیاری و گیالن مشاهده شد. روند صعودی یا شروع پیک در 1۴ استان هرمزگان، لرستان، 
کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، قزوین، مرکزی، یزد، البرز، همدان، مازندران، 
گلستان و کرمان مشاهده شد. در هشت استان زنجان، اصفهان، ایالم، بوشهر، فارس، قم، کهگیلویه و بویر 

احمد و تهران ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. 

روند صعودی کرونا در ۱4 استان کشور؛
اصفهان همچنان در وضعیت قرمز
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 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای اصفهان:

 گرما و کرونا مصرف آب
 در اصفهان را افزایش داد

 مصــرف آب در این اســتان طی حــدود 10 روز 
گذشته به دلیل گرما و رعایت موارد بهداشتی برای 
پیشگیری از کرونا نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1۸ درصد افزایش یافته است.

5

امتحانات دانشگاه های 
 اصفهان غیرحضوری 

برگزار می شود
به دلیل افزایش آمار شــیوع کرونا و قرار گرفتن 
استان در وضعیت هشــدار، همچنین باتوجه به 
نگرانی دانشجویان و خانواده ها، تمام امتحانات 
مقاطع مختلف تحصیلی واحد نجف آباد مجازی 

برگزار می شود. 

4

استاندار چهارمحال و بختیاری:
اعتبار پروژه انتقال آب بن- 
بروجن اختصاص می یابد
 حدود ۲۵0 میلیارد تومان بــه راه آهن مبارکه، 
سفیددشت، شهرکرد، حدود 110 میلیارد تومان 
برای تکمیل محور شهرکرد- بروجن به لردگان 
و حدود ۲۲ میلیارد تومان بــرای تکمیل محور 
مواصالتی شهرکرد- ناغان به بازفت اختصاص 

یافت.

2

پیشنهادات نمایشی، شعارهای نخ نما شده؛

این »انقالبی گری« نیست !

از میان تیترها

دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:

اختالفات شخصی، انگیزه قتل »بی تو«

عکس خبر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

5

بهترین قرعه 
دمایی برای 

 شاگردان
 قلعه نویی

انگار نمایندگان مجلس فراموش کرده اند مردم برای چه به آن ها رای داده اند و تلخ تر اینکه هنوز هم ملتفت نشده اند که دوره این 
کارهای نمایشی و پیشنهادات شعاری گذشته است و مردم خوب می فهمند چه کســی واقعا برای آنها کار می کند و چه کسی فقط 

شعار می دهد.

6

خداحافظ پدرساالر!

کاهش 34 
درصدی سقط 

درمانی در 
اصفهان

دادســتان عمومی و انقالب اصفهان با اشــاره به اینکه قاتل 
مهدی نیکبخت ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شد و در بازداشت 
است، گفت: تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد انگیزه قتل 
دالیل و مسائل شــخصی و اختالفاتی بوده که قاتل طی چند 

سال با مقتول داشته است.
در ساعت ۳ بامداد 1۸ خرداد گزارشی به مراجع انتظامی اعالم 
و وقوع قتلی اطالع داده شــد. به گفته یکی از دوســتان این 
شــاعر، نیکبخت با نامزد خود در جزیره هرمز آشنا می شود 
و برای برگزاری مراســم ازدواج به اصفهان سفر می کنند. در 
همین حین آن ها به باغ یکی از دوستان خود دعوت می شوند 
و »بی تو« حوالی ساعت سه بامداد در باغ به قتل رسیده و سر 

او از بدنش جدا شده است.

یمنا
س: ا

عک

محمدعلی کشاورز بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون روز گذشته و در سن ۹0سالگی 
درگذشت.محمد طباطبایی ، مدیرعامل 
موسســه هنرمندان پیشکسوت ، این 
خبر را به »ایســنا« داد. این هنرمند از 
اوایل خرداد ماه به دلیل عارضه کلیوی 
در بیمارســتانی در تهران بستری شده 
بود.محمدعلــی کشــاورز از بازیگران 
ماندگار و پیشکســوت تئاتر، ســینما و 
تلویزیون ایران در ۲۶ فروردین 1۳0۹ در 
اصفهان متولد شد. این هنرمند که دارای 
نشان درجه یک فرهنگ و هنر است، در 
سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش ها 

و ژانرهای گوناگون حضور داشته است.
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ارتش کره جنوبی به حالت آماده باش درآمد
تهدید سئول از سوی پیونگ یانگ با واکنش وزارت دفاع کره جنوبی و آماده باش ارتش این کشور 
مواجه شده است.به گزارش یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی با انتشار بیانیه ای نسبت به هشدار 

نظامی کره شمالی واکنش نشان داد و 
اعالم کرد که ارتش این کشــور قاطعانه 
برای مقابله بــا هر شــرایط و اقدامی 

آماده است.
در این بیانیه به افزایش تنش ها میان 
دو کشــور و حساسیت شــرایط اشاره 
شده و آمده اســت که کره جنوبی همه 
تحوالت را زیر نظر دارد و برای هر شرایط 
و وضعیتــی خود را آماده کرده اســت.
این بیانیــه در واکنش بــه اقدام اخیر 

 کره شمالی صادر شده است. روز شنبه کره شــمالی اعالم کرد که گام های الزم را علیه کره جنوبی
  به دلیــل آنچــه »خیانــت ســئول« و »جنایــت علیــه دولــت کمونیســت« اعالم شــده، 

دنبال خواهد کرد.

شورای امنیت ملی افغانستان: 

طالبان طی دو هفته،  ۸9 غیرنظامی را  کشت
شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرده اســت که طی دو  هفته  گذشته، ۸۹ غیرنظامی در نتیجه  
حمالت طالبان کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شــده اند.در اعالمیه ای که از سوی شورای امنیت ملی 
منتشر شد، آمده است که هراس افکنان طالب طی دو هفته  گذشته به خشونت هایشان ادامه داده 
و در نتیجه  آن در ۲۹ والیت افغانستان، ۸۹ غیرنظامی جان باخته  و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده اند.بر 
اساس این اعالمیه، شمار زیادی از این غیرنظامیان در نتیجه  انفجار مین های کنار جاده ای و حمالت 

طالبان کشته و زخمی شده اند.

12 کشته و زخمی در حمله داعش به شرق عراق
تروریست های داعش شنبه شب در حمله به روستایی در استان دیالی در شرق عراق، شش تن را 
کشته و شش تن دیگر را مجروح کردند.یک منبع امنیتی عراقی از حمله تروریست های داعش به 
روستایی در منطقه خانقین در نزدیکی مرز ایران خبر داد.به نوشته السومریه نیوز، عناصر داعش 
وارد روستای کرد نشین »میخاس« در شمال شهر خانقین شده و با اهالی و نیروهای امنیتی درگیر 

شدند که موجب کشته شدن شش نفر و مجروحیت شش تن دیگر شد.

کرونا، از رگ گردن به نتانیاهو نزدیک تر است
سه تن از محافظان دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و یکی از کارکنان منزل 
رییس این رژیم به کرونا مبتال شدند.رسانه های اسراییلی از جمله کانال رسمی »کان« و روزنامه 
یدیعوت آحارونوت خبر مذکور را اعالم کردند.یدیعوت آحارونوت نوشت، تست کرونای اخیر بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی منفی بود و نیاز نیســت وی به قرنطینه منتقل شود زیرا 

نگهبانان نزدیک او نبودند و نتانیاهو مستقیما با آنها در ارتباط نبوده است.
به نوشــته این روزنامه، یکــی از کارکنان منــزل روون ریولیــن، رییس رژیم صهیونیســتی هم 
 به کرونا مبتالســت و در حــال حاضر وزارت بهداشــت در حال بررســی موضوع قرنطینه شــدن 

ریولین است.

پیشنهادات نمایشی، شعارهای نخ نما شده؛

این »انقالبی گری« نیست

پیشنهاداتی با رنگ و لعاب انقالبی گری  زینب ذاکر
مطرح شــده که هیچ دردی از بی شمار 
دردهای مردم دوا نمی کند و البته که دیگر حنای پیشنهاددهندگان هم 

برای مردم رنگی ندارد. 
باور کردنی نیســت ولی مجلس جدید هنوز نیامده ، ناامیدمان کرده 
اســت! از گاف رییس مجلس در نام بردن از اصــل قانونی که اصال و 
اساســا وجود ندارد)!( که بگذریم، به پیشــنهادات عجیب و غریبی 
می رســیم که توســط نمایندگان این دوره از پارلمان که مدت زیادی 
نیســت کار خود را شــروع کرده، ارائه شده و می شــود. یک نماینده 
مجلس آرزو می کنــد ترامپ بازهــم رییس جمهور آمریکا شــود تا 
تحریم ها را علیه ایران ادامه بدهد و بیشتر کند، چون تحریم ها باعث 
شکوفایی و خالقیت در کشور می شــوند. یک نماینده دیگر پیشنهاد 
می دهد یکی از خیابان های تهران را به نام جورج فلوید، سیاه پوست 
کشته شده آمریکایی نام گذاری کنیم. نماینده دیگر مجلس، پیشنهاد 
ختم قرآن در مجلــس می دهد و عده ای هم طــرح دوفوریتی برای 
تغییرنام فــرودگاه مهرآباد به نام »حاج قاســم« را می دهند. همان 

حاج قاســم که همه عمرش را برای همین مردم وقــف کرد و نگران 
حال و روزشان بود. حاج قاســم که تا زنده بود، اجازه نمی داد کسی 
از نام او نردبان و پلکان برای باالرفتن بســازد. راضی به هیچ تقدیر و 
تمجیدی نبود و نگذاشت فیلمش را هم بســازند. حاج قاسم که اگر 
بود، حتما هنوز هم تا همیشه دردش، درد مردم بود. مردمی که برای 
امنیت آنها جنگید و مبارزه کرد و شهید شــد  و حاال باید از کسانی که 
اینچنین پیشنهاداتی )حداقل قبل از رســیدن به امورات مهمی که به 
خاطر همان ها از مردم رای گرفته اند( مطرح می کنند، پرسید: واقعا 
این پیشــنهادات چه دردی از مردم دوا می کند؟  مردم هشیارتر از آن 
شــده اند که فریب وعده ها و حرف های شــعاری را بخورند. نام این 
کارها هرچه هست، »انقالبی گری« نیست. انقالبی واقعی »رجایی« 
بود که می گفت:»خداوند در جهنم جایی داره که مساوی است با گناه 
۳۶ میلیون انسان. اونجا جای منه! چون یک »بله« و یک»نه« من، 
زندگی شون رو تحت الشــعاع قرار می دهد.«  انقالبی واقعی سردار 
سلیمانی بود که به جای شعار دادن، عمل می کرد. در میدان عمل بود 
و از قضا نشان داد شاگردان انقالبی و واقعی مکتب امام مستضعفان، 

چطور پای کار مردم هستند.  مردم ما به طرح های اساسی و کاربردی 
نیاز دارند. به اقداماتی که گره از مشکالت شان باز کند. شرایط زندگی 
کردن برای مردم سخت شده و آن طور که مسئوالن از درآمدهای نفتی 
کشور که به شدت کاهش یافته، سخن می گویند، می شود پیش بینی 
کرد شرایط سخت تر هم می شود. بازار به امان خدا رها شده ، قیمت 
ها روز به روز باالتر می رود و کمر مردم زیر بار گرانی شکســته است، 
آن وقت دغدغه نماینده ای که به مجلس فرســتاده ایم تا برای حل 
مشکالت مردم طرح و راهکار ارائه بدهد، می شود نام گذاری خیابانی 

به نام »جورج فلوید«! یا پیشنهاد ختم قرآن در مجلس. 
انگار فراموش کرده اند مردم برای چه بــه آن ها رای داده اند و تلخ تر 
اینکه هنوز هم ملتفت نشــده اند کــه دوره این کارهای نمایشــی و 
پیشنهادات شعاری گذشته اســت و مردم خوب می فهمند چه کسی 

واقعا برای آنها کار می کند و چه کسی فقط شعار می دهد. 
مجلس جدید هنوز شروع نکرده ناامیدمان کرده است . آیا در ادامه راه 
معجزه ای رخ می دهد؟ خیلی نمی توانیم امیدوار باشیم اما خب جز 

امید هم چاره دیگری نداریم!

بهمن شــریف زاده از نزدیکان سیاسی احمدی نژاد 
حاال بعــد از  یک هفته از طرح خبــر رایزنی محمود 
احمدی نژاد با شورای نگهبان ، خیلی صریح و قاطع 
اســاس این خبر را رد می کند.بهمن شــریف زاده 
درباره رایزنی محمود احمدی نژاد با شورای نگهبان 
برای نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری ۱4۰۰ 
گفت: این خبر دروغ اســت و صحت نــدارد. هیچ 
رایزنی صورت نگرفته اســت.وی با اشــاره به اخبار 
منتشــره پیش از انتخابات مجلس یازدهم ادامه 
داد: در آن روزها اخبار مختلفی منتشــر می شــد 
که آقای احمدی نژاد لیســت داده است یا با آقای 
قالیباف بر سر انتخاب نامزدها مالقات دوگانه و سه 
گانه داشــته، حال آنکه هیچ کدام صحت نداشــت 

و دروغ بود. معتقدم این اخبــار را مطرح می کردند 
تا از پتانســیل هواداران آقای احمدی نژاد استفاده 
انتخاباتی کنند.این فعال سیاسی نزدیک به احمدی 
نژاد انتخابات ریاســت جمهوری را خیلی مهم تر از 
انتخابات مجلــس خواند و اظهار کــرد: از چند ماه 
پیش بحران های معیشتی در حال گسترش است 
که قطعا رغبت و اشــتیاق مردم را برای مشارکت در 
رقابت های سیاســی کاهش می دهد اما ظرفیت 
هواداران آقای احمدی نژاد می تواند تنور انتخابات را 
گرم کند، برای همین خبرهایی از این دست را مطرح 
می کنند.وی در پاسخ به این سوال که »اصولگرایان 
می خواهند از ظرفیت هــواداری آقای احمدی نژاد 
به نفع خود در انتخابات ریاست جمهوری استفاده 

کنند یا اصالح طلبان به طرح این مسئله می پردازند 
تا با ایجاد ترس در جامعه، اقبال عمومی برای شان 
ایجاد شــود؟« گفت: اهداف گوناگونی برای طرح 
یک مسئله ممکن است وجود داشته باشد؛ اما من 
به این نتیجه رسیدم که اصالح طلبان دنبال طرح این 
خبر نیستند ولی چند شخصیت اصولگرا این مسئله 
خالف واقع را بیان کردند.شریف زاده اظهار کرد: آقای 
احمدی نژاد بدون مطالبه مردم هیچ تصمیمی برای 

آمدن در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

 احمدی نژاد برای تایید صالحیت با شورای نگهبان
 رایزنی می کند؟

سومین جلسه دادگاه اکبر طبری برگزارشد؛

ادامه ماجراهای طبری و دوستان لواسانی!
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاســت قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ 
دادگاه کیفری یک استان تهران در برگزارشد. در ابتدای جلسه، رییس دادگاه ضمن اعالم برگزاری جلسه دادگاه به صورت علنی از متهم طبری خواست در جایگاه 
حاضر شود.متهم طبری گفت: مطالب خود را در جلســه قبل گفته ام و وکیلم بقیه مباحث را بیان می کند.قاضی بابایی اظهار کرد: امروز دفاعیات وکیل شما نیز 

استماع می شود، یکی از اتهامات شما در اراضی کالک، پولشویی از طریق 4۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟
متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب می کنم.قاضی بابایی بیان کرد: این ادعای شماست، چرا که صندوق امانات که اسناد داخل آن بوده باز و صورتجلسه شده 
و در پرونده موجود است.متهم طبری مدعی شد: طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کار های ساخت و ساز است، مشایخ هیچ 
پرونده ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بی خبرم.نماینده دادستان در ادامه پاسخ داد: کدام منطق اقتصادی 

این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطالع وی واگذار می کند؟!

نقل قول روز

وز عکس ر

جلسه شورای عالی 
 امنیت ملی با
 ترکیب جدید

اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی با 
ترکیب جدید سران قوا به ریاست حسن 
روحانی رییس جمهوری برگزار شد. در 
جلسه دیروز  شورای عالی امنیت ملی 
محمدباقــر قالیباف از جایــگاه رییس 
مجلس حضور داشت. ابراهیم رییسی، 
شمخانی، ظریف، سرلشکر باقری و ...از 

دیگر حاضران در این جلسه بودند.

کنایه »قالیباف« به رییس سازمان تبلیغات
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه  مســئول همه بایدها و هر آنچه باید انجام دهیم، خود 
ما هستیم، گفت: ما باید دست به دست هم بدهیم و این مشــکالت را حل و فصل کنیم.محمدباقر 
قالیباف در نشست علنی مجلس در جریان ارائه گزارش رییس سازمان تبلیغات اسالمی خطاب به 
قمی، اظهار داشت: به هر حال هم بنده در مجلس و هم جنابعالی در سازمان تبلیغات، وزرا و نمایندگان 
در تریبون حق انتقاد از خودمــان را نداریم آن هم در جایی که وظیفه ای بر عهده ماســت.وی افزود: 
 مسئول همه بایدها و هر آنچه باید انجام دهیم، خود ما هستیم. ما باید دست به دست هم بدهیم و 
این مشکالت را حل و فصل کنیم.رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه خطاب به رییس سازمان 
تبلیغات اسالمی عنوان کرد: حتما این نکاتی که اشــاره کردید نکات حق و بجایی است اما چه کسی 

باید آن را حل کند؟ غیر از این است که من شما و دوستانی که آمدیم این مسئولیت را پذیرفتیم؟ 

معین: کاندید نمی شوم
مصطفی معین، وزیر علوم در دولت اصالحات درباره  احتمال کاندید شدن در انتخابات ۱4۰۰ به انصاف 
نیوز می گوید: برای انتخابات ۱4۰۰ برنامه ای ندارم و کاندید نخواهم شد.مصطفی معین پزشک و استاد 
دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران اســت، او در دوره  نهم انتخابات ریاست جمهوری 
کاندیدای مجلس شد، در دور اول با حدود 4 میلیون رای در آرای شمارش شده از میان هفت نامزد 
در رتبه پنجم قرار گرفت. وی در دوره ای که وزیر علوم رییس دولت اصالحات  بود، دو بار از مقام خود 
استعفا داد. جمعا در دولت ســازندگی و اصالحات به مدت ۱۰ سال وزیر علوم بود، در دوران وزارت او 
حوادثی مانند ۱۸ تیر و حمله به کوی دانشگاه پیش آمد.معین در دهمین دوره انتخابات مجلس در 
حوزه انتخابیه شیراز، ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان صالحیت او را برای حضور در انتخابات تایید نکرد.

کنایه »ضرغامی« به آملی الریجانی
عزت ا... ضرغامی در توئیتی به مسئله مبارزه با فساد پرداخت و نوشت: »بعد از فرار خاوری مقرر 
کرده بودم تیزر تبلیغاتی »هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد«، تا مدتی 
پخش نشود!موضوع »ارتقای سالمت اداری و مقابله با فســاد« در جلسه اخیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به ریاست آملی الریجانی مورد بررسی قرار گرفت. حاال چه عجله ای بود؟!«

»ظریف« در استانبول
وزیر خارجه کشورمان برای گفت وگو درباره تحوالت منطقه به اســتانبول سفر کرد. این سفر برای 
گفت وگو در خصوص روابط دو جانبه و مهم ترین تحوالت منطقه و نیز موضوعات بین المللی انجام 
گرفته است.  ظریف در این سفر با همتای ترکیه ای خود در استانبول دیدار و گفت وگو خواهد داشت.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست
رییس جمهور با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت 
و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار است، گفت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در 
مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئوالن، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است 
و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.حسن روحانی مشارکت و همکاری 
مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند 
و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشــورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از 

همه گیری کروناست، معضالت پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.

کافه سیاست

فعال سیاسی:
 اصالح طلبان همه جوره 

باخته اند
صادق زیباکالم گفت: اصالح طلبان باخته اند 
و همه جوره هم باخته اند زیرا نتوانســتند به 
درســتی عمل کنند و مردم را از خــود ناامید 
کرده اند. با چنین شرایطی دیگر فرقی نمی کند 
که اســحاق جهانگیری، محســن هاشمی، 
محمدرضا عــارف یا حتی شــخص رییس 
دولت اصالحات نامزد آنها در ریاست جمهوری 
شــود و در هر صورت مردم بــه اصالح طلبان 
اقبالی نشان نمی دهند؛ یعنی فرض کنیم که 
خود رییــس دولت اصالحات نامزد شــود و 
تایید صالحیت هم شود بازهم اصالح طلبان 
پیروز انتخابات نخواهند شد.صادق زیباکالم، 
تحلیلگر مسائل سیاسی باور دارد که عملکرد 
دولت حســن روحانی به شــدت به اعتماد 
عمومی لطمه زد. وی درباره این موضوع گفت: 
»عملکرد آقای روحانی و دولتش مردم را از 
انتخابات دلسرد کرد و این واقعیتی است که 
نمی شود انکار کرد. واقعا دولت به خصوص از 
سال۹۶ تا کنون چه حرفی برای گفتن داشته 
اســت؟ کدام سیاســت داخلی و سیاست 
خارجی در جریان بوده اســت؟ چه زمانی به 
خواسته های مردم گوش داده شده است؟«.

وی ادامه داد: »اصالح طلبان در به وجودآمدن 
چنین فضایی بی تقصیر نیستند. بزرگ ترین 
تقصیر اصالح طلبان آن بود که بعد از روی کار 
آمدن دولت با جدیت از روحانی و عملکردش 
انتقاد نکردند. شــاید اصالح طلبــان بتوانند 
بگویند که در ســال۹۲ چاره ای جز حمایت از 
روحانی نداشــتیم؛ اما حمایت بی دریغ آنها 
در تمام این ســال ها توجیه پذیر نیست. آنها 
روحانی را به حال خود رهــا کردند و با چنین 
رویکردی بــا اعتماد عمومی بــازی کردند و 
در نهایت هیچ مســئولیتی در قبال عملکرد 
ضعیف دولت بر عهده نگرفتند. رییس دولت 
اصالحات حتی یک بــار موضع جدی دربرابر 
دولت نگرفت و در برابر مطالبات مردم سکوت 
کرد. اصالح طلبان مردم را بازیچه فرض کردند 
که پای صندوق بکشــانند و بعد از آن خود را 

کنار بکشند«.

انگار فراموش کرده اند مردم برای چه به آن ها رای 
داده اند و تلخ تر اینکه هنوز هم ملتفت نشده اند که دوره 
این کارهای نمایشی و پیشنهادات شعاری گذشته است 
و مردم خوب می فهمند چه کسی واقعا برای آنها کار می 

کند و چه کسی فقط شعار می دهد

بین الملل

عکس: جماران

رنا
 ای

س:
عک
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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

کاهش 45 درصدی میزان بارش ها نسبت به سال گذشته
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بر اساس پیش بینی های سازمان 
هواشناسی، بارش ها در فصل پاییز عالوه بر اینکه دیرهنگام خواهد بود، میزان کمی هم خواهد داشت که 
باتوجه به این مهم باید ذخیره مناسبی از آب در ماه های پیش رو داشته باشیم.حسن ساسانی ادامه داد: 
کماکان کمبود منابع آبی در اصفهان جدی است و با توجه به شیوع ویروس کرونا مصرف آب شهروندان 
بسیار بیشتر از گذشته افزایش پیدا کرده اســت که در این خصوص از شهروندان انتظار می رود با صرفه 
جویی در مصرف آب از به هدر رفتن این مایع حیات جلوگیری کنند.وی ادامه داد: در حال حاضر ورودی 
ســد زاینده رود 74 متر مکعب برثانیه، خروجی آن 42.7 متر مکعب بر ثانیه و همچنین میزان حجم 
آب پشت سد، 628.340 میلیون متر مکعب است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خبر داد: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، بارش ها در فصل پاییز عالوه بر اینکه 
دیرهنگام خواهد بود میزان کمی هم خواهد داشت که باتوجه به این مهم باید ذخیره مناسبی از آب در 
ماه های پیش رو داشته باشیم.ساسانی در خصوص نارضایتی اخیر کشاورزان تصریح کرد: با اتمام کشت 
پاییزه عزیزان کشاورز درخواست کشت تابستان را دارند که بنابر این امر مقرر شده طی هفته پیش رو یا 

هفته آینده جلسه ای با نماینده محترم وزیر نیرو در استانداری اصفهان برگزار شود.

استان اصفهان، رتبه اول کشور در راه اندازی تعاونی های 
روستایی را دارد

استان اصفهان ، با 466 تعاونی روستایی فعال، رتبه اول کشور را در این زمینه دارد.مدیر سازمان تعاون 
روستایی استان با بیان اینکه تعاونی های روســتایی کانون های فعال تولید، اشتغال و مسیری برای 
پیشرفت و ارتقای سطح زندگی و معیشت خانوار روستایی هستند، گفت: 55 تعاونی تولید روستایی 
در استان 18 هزار خانوار را زیر پوشش دارند.محسن حاج عابدی اهداف این تشکل ها را، یکپارچه سازی 
ونوسازی اراضی براساس سه اصل مالکیت، حاکمیت وعاملیت در حوزه شرکت های تعاونی تولید بیان 
کرد وافزود: افزایش راندمان تولیدوعملکرد سطح، بهره وری آب و خاک، ایجاد اشتغال وجهش در تولید 
محصوالت کشاورزی از اولویت های تعاونی تولید است.وی گفت : دولت به منظور اجرای این طرح تالش 
دارد فعالیت روســتائیان را در زمینه های مختلف اقتصادی با هدف تولید و اشتغال در قالب تعاونی ها 
افزایش دهد.حاج عابدی با اشاره به تخصیص 110 میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبیاری نوین در 
سطح 10 هزار و 200 هکتار اراضی زیر پوشش شرکت های تعاوتی های تولید روستایی و سهامی زراعی 
استان در دو سال گذشته گفت : امسال نیز قرار است 2هزار و 500 هکتار دیگر با اعتباری حدود 38 میلیارد 

تومان،  به تعاونی ها پرداخت شود .

 انتخاب استان اصفهان به عنوان استان پایلوت
 برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: استان اصفهان به عنوان استان پایلوت برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
انتخاب شده است. امید علی پارسا با اشاره به تعویق اظهارنامه های مالیاتی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
گفت: مؤدیان مالیاتی که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکنند مشمول جریمه 30 درصدی 
غیر قابل بخشش می شوند.وی افزود:کسانی که اصل بدهی مالیاتی تا  پایان دی سال گذشته را تا 31 
خرداد امسال پرداخت کنند، ۹0 درصد در بخش تولید و 80 درصد در بخش خدمات مشمول بخشودگی 
جرائم قابل بخشش می شوند و به ازای هر ماه دیر کرد این بخشودگی 2 درصد کاهش پیدا می کند.پارسا 
بیان کرد: بدهی هایی مالیاتی که از دی ماه ســال گذشته تا امروز ایجاد شــده است اگر تا پایان تیرماه 
پرداخت شود 100 درصد مشمول بخشودگی می شود و بدهی هایی مالیاتی که بعد از تیر ماه اعمال می شود 

اگر ظرف یک ماه پرداخت شود، مشمول 100 درصد بخشودگی می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان می گوید طرح های خودروسازان هیچ اثری در بازار نداشته و قیمت ها همچنان افزایشی است؛

نعل وارونه خودروسازان

همه امیدها به طرح های پیش فروش  مرضیه محب رسول
خودروســازان وابســته بود تا شاید این 
راهکار با حربه های جدید بتواند بخشی از قیمت های افسارگسیخته 
در بازار خودرو را اصالح کند؛ اما آنچه اتفاق افتاد کامال بر عکس بود. در 
یک هفته اخیر نه تنهــا قیمت ها همچنان صعودی شــده بلکه رکود 
بیشــتری هم در این بازار حاکم اســت و خریداران واقعی و مصرف 
کنندگان روز به روز قدرت خرید کمتری پیدا کرده اند؛ موضوعی  که قرار 
بود تا اجرای طــرح پیش فروش هزاران خودرو بــه مصرف کنندگان 
واقعی و کوتاه کردن دســت دالالن در بازار از بین برود، اما ظاهرا هنوز 

قیمت ها در بازار صعودی باقی مانده است.
 معضل کمبود خودرو به خصوص وقتی بیشتر نمایان می شود که اگر 
مقایسه ای میان هشت هزار متقاضی ثبت نام در طرح پیش فروش 
خودرو در شرکت خودرو سازی و عرضه صد هزارتایی ماشین صورت 
گیرد به خوبی عطش بازار و کمبود تولید در ایران نشان داده می شود. 
شاید همین مسئله عامل مهمی در روند صعودی قیمت خودروها به 
رغم اجرای طرح های پیش فروش باشــد. بر اســاس اعالم رییس 
اتحادیه فروشــندگان اتومبیل اصفهان، بازار خودرو از 10 روز پیش تا 
کنون دوباره دچار افزایش قیمت شــده است، چرا که خودرو به اندازه 

کافی در بازار وجود ندارد و در طرح خودروسازان هم تعداد قابل توجه 
خودرو در ثبت نام وارد بازار نخواهد شد. 

حمید رضا قندی اظهار کرد: طرحی که در آن خودروسازان با قرعه کشی 
خودرو واگذار می کنند و هفته گذشــته اجرا شــد، هیچ اثری در بازار 

نداشته است.
رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان تصریح کرد: بازار خودرو 
از 10 روز پیش تا کنون دوباره دچار افزایش قیمت شده است، چرا که 
خودرو به اندازه کافی در بازار وجود ندارد و در طرح خودروســازان هم 
تعداد قابل توجهی خــودرو وارد بازار نخواهد شــد.وی افزود: دوباره  
نیز که طرح پیش فروش ها آغاز شــده و  قرعه کشی می شود اگر  تا 
48ماه آینده خودروسازها ثبت نام نداشته باشــند، باز هم اثر ندارد، 
چرا که اثر بر بازار فقط بــا تزریق خودرو به اندازه تقاضــا امکان پذیر 

خواهد بود.
قندی در ادامه در مورد کاهش قیمت خــودروی پراید گفت: کاهش 
قیمت خودروی پرایــد در بازار صحت ندارد و در 10 خــرداد  پراید 67 
میلیون قیمت خورده بود؛ اما امروز 70 میلیون به فروش می رســد. 
این وضعیت قیمتی در بــازار در حالی نابه ســامان باقــی مانده که 
معامالت در بازار خودرو نزدیک به یک ماه اســت که تحت تاثیر اعالم 

فرمول قیمتی، ورود نهادهای نظارتــی و اجرای طرح های فروش به 
کندی صورت می گیرد و به اصطالح فعاالن این بازار مشتری ها بیشتر 
کاغذی هستند تا واقعی! به نظر می رسد بیشــترین تاثیر بر کاهش 
معامالت بازار مربوط به عملیاتی شدن طرح های فروش فوق العاده 
و پیش فروش دو شرکت بزرگ خودروسازی کشــور بود؛ اتفاقی که 
مشتریان در بازار خودرو را امیدوار به کاهش قیمت ها کرد، اما در حال 
حاضر قیمت ها بر خالف انتظار صعوی اســت. از سوی دیگر فعاالن 
بازار خودرو می گویند که فرمول قیمتی که از ســوی مسئوالن سازمان 
حمایت اعالم شده تاکنون اجرایی نشده و با اینکه نزدیک به یک ماه 
از اعالم آن می گذرد همچنان هیچ ساز و کاری برای اجرایی شدن آن 

تعریف نشده است.
 آنها حضور نهادهای نظارتی را نیز چندان اثرگذار نمی دانند زیرا معتقدند 
با پلیســی کردن بازار نمی تــوان دارندگان خــودرو را مجبور به عرضه 
خودروهای خود به بازار  کرد در همین حین اما کارشناسان خودرویی 
اعتقاد دارند که سیاســت گذار کالن برای کنترل نوسانات قیمتی باید 
به جای اعالم فرمول و پلیسی کردن بازار اقدامات دیگری را در دستور 
کار قرار دهد. از جمله این اقدامات می توان به آزاد ســازی واردات و 

شوک روانی ناشی از آن که  اشاره کرد.

رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان 10 درصد از بیابان های 
کشور را شامل می شــود، گفت: 16 کانون بحران در 
8 شهرستان اســتان وجود دارد که در صورت وقوع 
فرسایش بادی، آسیب های زیســتی و اقتصادی 
بسیاری به وجود می آورد.حســینعلی نریمانی با 
اشاره به میزان اراضی بیابان در استان، اظهار داشت: 
در استان اصفهان 3 میلیون و 200هزار هکتار بیابان 

وجود دارد که این میزان 10 درصد بیابان های کشور را 
شامل می شود.وی افزود: حدود یک میلیون و۹2 
هزار هکتار از بیابان های اســتان کانون های بحران 

فرسایش بادی هستند.
رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیان آمار میزان خسارت، گفت: در سال 
1381 کانون های بحران فرسایش بادی، 3۹ میلیارد 
تومان به منابع زیستی و اقتصادی استان خسارت 
وارد کردند که در سال 13۹8 میزان این خسارت به 
124 میلیارد تومان افزایش یافت.وی تصریح کرد: 
16 کانون بحران در 8 شهرســتان بیابانی اصفهان، 
اردســتان، آران و بیدگل، برخوار، خــور و بیابانک، 

نطنز، نایین و کاشان وجود دارد و باید در این نواحی 
اقداماتی انجام شود.

نریمانی ادامه داد: بحرانی تریــن کانون بحران در 
منطقه سگزی اصفهان است، مرز مشترک برخوار، 
اصفهان  تا هرند و گاو خونی ادامــه پیدا می کند و 
اولویت پروژه ها و مطالعات ما در بیابان کانون های 
بحران هستند.وی با اشــاره به کانون بحران دیگر، 
 اظهار داشــت: این کانــون محور انارک بــه نایین
 اســت که در طول 50 ســال گذشــته 307 هزار از 
کانون های بحران فرســایش بــادی، جنگل کاری 
شــدند و در حال حاضر تبدیل به جنگل های طاقی 

شده است.

 اصفهان، 10 درصد از بیابان های کشور را در دل خود 
جای داده است

خبر روز

 بازار خودرو از 10 روز پیش تا کنون دوباره دچار افزایش 
قیمت شده است، چرا که خودرو به اندازه کافی در بازار 
وجود ندارد و در طرح خودروسازان هم تعداد قابل 

توجهی خودرو وارد بازار نخواهد شد

کاهش صادرات خودروی ترکیه به ایران
وزارت بازرگانی ترکیه از کاهش 8.33 درصدی صادرات خودرو به ایران در 4 ماه نخست سال جاری 
خبر داد.بر همین اساس در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات خودرو از ترکیه به ایران 
20.6 میلیون دالر بوده است.آمار وزارت 
بازرگانی ترکیه حاکی از آن اســت که در 
ماه آوریل صادرات خودروی این کشور 
به ایران نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته 75.4 یک درصد کاهش داشته و 
معادل یک و نیم میلیون دالر بوده است.

در واقع صادرات خودروی ترکیه به بازار 
جهانی به طور کلی در چهار ماهه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 26.۹ درصد سقوط کرده و به 7.6 
میلیارد دالر رسیده است.ترکیه در آوریل 2020 معادل 5۹3 میلیون دالر خودرو به بازار جهانی صادر 

کرده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77.5 درصد کاهش داشته است.

بازار غذای میلیونرها،  کساد شد
تقاضای جهانی برای غذاهای الکچری مانند گوشــت گاو واگیو، ماهی تن بالــه آبی و خاویار در پی 
تعطیلی هزاران رســتوارن و رکود اقتصادها در بحبوحه شــیوع ویروس کرونا به شدت کاهش پیدا 
کرده است.با وضع تدابیر قرنطینه که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان انجام گرفت، 
صنعت غذای الکچری ممکن است یکی از بخش هایی باشد که به شدت از بحران پاندمی آسیب دیده  
زیرا برای آیتم های گران قیمت مانند خاویار به شــدت به رستوران ها و هتل های لوکس وابسته بوده 
اســت.در حالی که برخی از تولیدکنندگان این مواد غذایی لذیذ برای سر پا ماندن مستقیما به سراغ 
مصرف کنندگان رفته اند، دیگران ناچار شده اند تولیدشان را کاهش دهند زیرا برخی از محصوالت از 
ابتدای امسال تاکنون تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده اند.آمار سفارش ها که توسط سرویس 
آنالین خدمات رستوران »اوپن تیبل« ثبت شده است، نشان می دهد که رزرو صندلی برای شام در 
رستوران های آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا، اســترالیا، ایرلند و مکزیک امسال 80 درصد نسبت به 
 IKON سال گذشته کاهش پیدا کرده است.به گفته اوله هو، مدیر سرویس مشاوره شرکت کارگزاری
در سیدنی، غذاهای الکچری یکی از بخش های جهانی است که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب 
دیده و با توجه به این که بسیاری از کشورها دچار رکود شده اند، انتظار نمی رود بهبود فوری پیدا کند.

کاهش تقاضا در حال حاضر به قیمت غذاهای الکچری به شدت ضربه زده است. 

هشدار سازمان جاسوسی کانادا پیش از دستگیری مدیر هوآوی
بر اساس اسناد جدیدی که در پرونده دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی توسط کانادا به چشم می خورد 
سازمان جاسوسی کانادا نسبت به بدتر شدن رابطه با چین و شکل گیری شوک جهانی در پی این اقدام 
هشدار داده بود.این سازمان پیش از دستگیری منگ گفته بود که این مسئله به شکل گیری شوک در 
جهان منجر خواهد شد و روابط با چین را به شــدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.این سند نشان می دهد 
که سازمان اطالعات کانادا در ماه دسامبر 2018، منگ وانژو را در فرودگاه ونکوور زمانی که می خواست به 
سمت یک کشور ثالث تغییر پرواز دهد، دستگیر کرده است.این سازمان گفته است که دستگیری منگ 
به درخواست اداره تحقیقات فدرال آمریکا انجام شده و در زمان رسیدن وی به فرودگاه ونکوور اجرایی 
شده است.وکیل منگ با استناد به این گزارش می گوید دستگیری این مقام هوآوی در قالب یک توطئه 
انجام شده است.منگ متهم است که در همکاری با ایران و دور زدن تحریم های آمریکا علیه تهران توسط 

شرکت هوآوی دخیل بوده است.

کافه اقتصاد
س: ایرنا

عک

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:اخبار

با تراش سنگ های قیمتی به دنبال ایجاد ارزش افزوده هستیم
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد ارزش افزوده از طریق تراش روی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هستیم، گفت: در حال 
حاضر در اطراف مشهد تراش عقیق و فیروزه انجام می شود، اما تراش دیگر ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی قرار است برای نخستین بار در کشور به صورت 
تخصصی در بازارچه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اصفهان انجام شود.هوشنگ شیشه بران در خصوص بازارچه تخصصی تراش سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی اصفهان، اظهار کرد: به طور معمول سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که در کشور به فروش می رسد ابتدا در کشورهایی همچون هند، تایلند، بلژیک، 
هلند و ... تراش می خورند و سپس برای قرار گرفتن روی طال و یا جواهر وارد ایران می شوند.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه این سنگ ها با 
تکنیکی خاص تراش و روی جواهر قرار می گیرند، تاکید کرد: تا به امروز این هنر در ایران وجود نداشــته، اما در اصفهان برای نخستین بار انجام خواهد شد.وی 
با بیان اینکه در کشور معدن شناسان و جواهرشناسان خوبی فعال هستند، گفت: در حال حاضر در اطراف مشهد تراش عقیق و فیروزه انجام می شود، اما تراش 

دیگر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی قرار است از این به بعد به صورت تخصصی در این بازارچه انجام شود.

ورود هتل های 
کپسولی به ایران!

نمونــه اولیــه »هتــل های 
کپســولی« بــا حضــور وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی در محل این 
وزارتخانه رونمایی شــد؛ این 
هتل های کپسولی قرار است 
در شهرهای مختلف از جمله، 
تهران، مشهد، اصفهان، شیراز 

و تبریز راه اندازی شود.

وز عکس ر

لزوم تشکیل شرکت های 
بزرگ صادرات کننده 

صنایع دستی
رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اصفهان از لزوم تشکیل شرکت های بزرگ 
)کنسرســیوم( صادرات بین المللی صنایع 
دستی در راســتای دســت یابی به توسعه 
پایدار در حوزه صنایع دستی ایرانی خبر داد. 
علیرضا ســاالریان  گفت: »امروزه در جهان 
تعامل میــان تولید کننــده و مصرف کننده 
حرف اول را در فــروش محصوالت مختلف 

خواهد زد.«
وی افزود: »با توجه به اینکه صنایع دستی 
جزو معدود صنایعی است که به طور کامل 
در داخــل تولید می شــود و کامــال بومی 
اســت، لذا در خصوص نحــوه عرضه آن در 
بازارهای جهانی می بایســت با استفاده از 
اســتانداردهای بین المللی و با ایجاد برند 
سازی مناسب اقدام کرد.«ساالریان خاطر 
نشان کرد: »در راستای عرضه مناسب صنایع 
دستی ایرانی در جهان متکثر امروزی چند 
نکته مهم را بایــد تولید کننــدگان و عرضه 
کنندگان محصوالت صنایع دســتی در نظر 
داشته باشند که از آن جمله می توان به لزوم 
تخصصی کردن معرفــی محصوالت صنایع 
دستی متناسب با استانداردهای بین المللی 
در شبکه های مجازی اشاره کرد، همچنین 
لزوم بسته بندی مناسب محصوالت صنایع 
دســتی و عرضه آن با بســته بنــدی های 
مناسب و مطابق با سالیق مشتری از دیگر 
الزامــات بازاریابی در حوزه صنایع دســتی 
اســت.«رییس دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در اصفهان تاکید کرد: »لزوم برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی صنایع دستی و 
الزام حضور کارشناســان تخصصی در کنار 
مدیران از دیگر مواردی اســت که باید به آن 
توجه شــود، زیرا در بســیاری از موارد دیده 
شــده که مدیران بخش هــای مختلف در 
نمایشــگاه ها شخصا شــرکت کرده و اکثر 
آنها به دلیل مشــغله کاری قادر به بازاریابی 
مناســب همزمان و حتی پــس از برگزاری 

نمایشگاه نیستند.« 
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رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

بهره گیری از روش های جدید برای کشت 
محصوالت کشاورزی ضروری است

 رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در آیین کلنگ 
زنی پروژه های عمرانی جهاد کشــاورزی شهرســتان کیار به مناسبت 
هفته جهاد کشــاورزی، اظهار داشت: خوشــبختانه در شهرستان کیار 
پتانسیل کشاورزی بسیار خوب است و عمده فعالیت ها در حوزه باغی، 
زراعی، دامپروری و آبزی پروری است.وی گفت: این شهرستان جزو 
شهرستان هایی  اســت که تقریبا عمده فعالیت های کشاورزی در آن 
انجام می شــود.ذبیح ا...غریب بیان کرد: سهم شهرستان در تولیدات 
استان موجب شــده که به پتانســیل های آن توجه بیشتری شود.وی 
گفت: در روستای حاجی آباد از توابع شهر شلمزار پروژه  آبیاری نوین در 
حدود ۱۳۲ هکتار کلنگ زنی شد که ۱۰۰ خانوار از آن بهره مند می شود.وی 
تاکید کرد: حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه 
پیش بینی شده که از این میزان بیش از دو میلیارد تومان کمک بالعوض 
دولت است.رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه شبکه برق پروژه کامل شده است، گفت: دو استخر چهار هزار 
و یک هزار متر مکعبی نیز احداث خواهد شد و همچنین احداث شبکه 

اجرایی برای این پروژه پیش بینی شده است.وی بیان کرد: این پروژه 
به سامانه بارانی مجهز می شــود و هزینه این روش باالست؛ اما تالش 
می شود که یارانه بیشــتری به این طرح ها پرداخت شود تا کشاورزان 
هم الگوی کشت خود را به درســتی انجام دهند زیرا یکی از برنامه ها 
در استان در این پروژه ها الگوی کشت اســت که در کشت های بهاره و 
پاییزه رعایت شــود و این مهم به ویژه در محصوالت استراتژیک مانند 
چغندرقند که از کاالهای اساسی است، مورد توجه است.وی تاکید کرد: 
این امر در تولید دانه های روغنی، گندم و غالت نیز مورد توجه قرار می 
گیرد.وی گفت: پروژه مذکور  ظرف دو ماه آینده توســط پیمانکار انجام 
خواهد شــد تا در هفته دولت به بهره برداری برسد، اعتبار دولتی آن نیز 
تامین و به حساب نماینده کشاورزان واریز شده است.وی در ادامه گفت: 
در شهرستان بیشتر کارها با همکاری فرمانداران انجام می شود.رییس 
سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کشاورزی 
امروز نیازمند ســرمایه گذاری و روش های جدید است و باید مصرف 

آب مدیریت شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اعتبار پروژه انتقال آب بن- بروجن اختصاص می یابد
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طبق پیگیری های صورت گرفته حدود ۲۵۰ میلیارد تومان 
به راه آهن مبارکه، سفیددشت، شهرکرد، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور شهرکرد- بروجن 
به لردگان و حدود ۲۲ میلیارد تومان برای تکمیل محور مواصالتی شهرکرد- ناغان به بازفت اختصاص 
یافت.اقبال عباســی در خصوص پیگیری برای اعتبارات اجرای پروژه آبرسانی بن- بروجن، گفت: 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه در مدت زمان تعیین شــده اختصاص پیدا می کند و عملیات 
اجرایی این پروژه طبق برنامه زمان بندی شده از سر گرفته می شود.وی ادامه داد: همچنین تعداد 
مراحل احداث دوهزار واحد مســکونی ویژه محرومان در چهارمحال و بختیــاری مازاد بر دو هزار و 
۴۴۰ واحد مصوب در صورت اعالم نظر بنیاد مسکن آغاز می شود.عباسی با اشاره به اختصاص اعتبار 
موردنیاز برای تجهیز بیمارستان های چهارمحال و بختیاری توسط سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: 
برای تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری نیز اعتباری در نظر گرفته شده است.استاندار چهارمحال 
و بختیاری در پایان در خصوص تامین اعتبار طرح های جهش تولید در استان، تاکید کرد: مقرر شد 
در جلسه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولویت های استان مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس 

این اولویت ها اعتبار مورد نیاز به طرح های مصوب جهش تولید اختصاص پیدا کند.

شهردار شهرکرد: 

زمین های صنایع حوضچه ای با کاربری مسکونی معامله نشود
شهردار شهرکرد  گفت: شهروندان این شهر مراقب باشــند، زمین های صنایع حوضچه ای را با کاربری 
مسکونی معامله نکنند چرا که کاربری این زمین ها مســکونی نیست.بهادر عبدالغنی در نشست علنی 
شــورای اســالمی مرکز چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: زمین های صنایع حوضچــه ای تنها کاربری 
کارگاهی دارد و کاربری دیگر برای آنها تعریف نشــده است.وی افزود: عملیات اجرایی نخاله برداری و 
آماده سازی معبرهای اصلی صنایع حوضچه ای آغاز شــده و در حال انجام است؛ اما باید روند اجرای 
آن تسریع شود.عبدالغنی تصریح کرد: شهرداری شــهرکرد به زودی پروانه های ساختمانی زمین های 
صنایع حوضچه ای با کاربری مصوب کارگاهی را صادر خواهد کرد و مالکان محدوده زمین های صنایع 
حوضچه ای باید به نوع کاربری عرصه توجه کنند.شهردار شــهرکرد اظهار داشت: هرگونه ساخت و ساز 
براساس قانون و بر مبنای کاربرد کارگاهی برنامه ریزی و اجرا شود و در این  صورت می توان از بی نظمی 
و بروز مشکالت در آینده جلوگیری و بر مبنای قانون حرکت کرد.عبدالغنی تاکید کرد: تمامی ساخت و 
سازها و فعالیت های عمرانی در زمین های کارگاهی صنایع حوضچه ای شهرکرد باید براساس ضوابط 

قانونی و مصوبه کمیسیون ماده پنج چهارمحال و بختیاری صورت گیرد.

   436هزار دالر ماشین آالت کشاورزی 
از چهارمحال و بختیاری صادر شد

  یکی از صادرکنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته ۷۰۰ دستگاه به ارزش ۴۳۶ 
هزار دالر به خارج از کشور صادر شد.سیامک هاشمی تاکید کرد:این میزان صادرات در سال قبل از آن 
۹۹۶ هزار دالر به ازای صادرات یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اعالم شد که صادرات این محصوالت با کاهش ۵۰ 
درصدی روبه رو شد.وی تصریح کرد: محصوالت کارگاه تولید انواع دنباله بندهای تراکتور نوع برداشت در 
شهرستان بروجن به کشورهای افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکیه، ارمنستان، عمان و ونزوئال صادر 
می شود.وی با اشاره به کار و تالش شبانه روزی برای بی اثر کردن تحریم ها یادآور شد: هم اینک ۳۲ نفر 
به صورت مستقیم در این کارگاه تولیدی مشغول به کار هستند.هاشمی اظهار داشت: برای ایجاد رونق و 
جهش در تولید محصوالت به تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه نیاز است.شهرک صنعتی بروجن، 
۲۱۲ واحد تولیدی فعال بهره برداری شده با اشتغال زایی ۶ هزار و ۴۱۴ نفر و ۲۵۰ کارگاه در حال دریافت 

مجوز دارد.بروجن در ۶۰ کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

بام ایران اخبار

معاون سازمان صمت استان:

تعداد واحدهای 100 درصد فعال 
چهارمحال و بختیاری، کمتر از تعداد 

انگشتان دست است
معــاون امور صنایــع ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حدود ۹۳۰ واحد فعال 
و نیمه فعال در اســتان وجود دارد، گفت: تعداد واحدهای 
فعال که با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، کمتر از تعداد 
انگشتان دســت اســت.محمدکاظم منزوی با بیان اینکه 
واحدهای تولیــدی چهارمحال و بختیاری به چند دســته 
فعال، نیمه فعال، راکد و تعطیل تقســیم بندی می شــود، 
اظهار کرد: واحدهای فعال به واحدهایی اطالق می شــود 
که با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند، واحدهای نیمه 
فعال نیز به واحدهایی گفته می شــود که بــا ظرفیت کمتر 
از ۶۰ درصد فعالیت می کنند.معاون امور صنایع ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری ادامه داد: 
تعریف واحد تعطیــل و راکد با هم متفاوت اســت، واحد 
راکد به واحدی گفته می شــود که بنا بر دالیلی فعالیت آن 
متوقف شده و با انجام اقدامات می توان این واحدها را به 
چرخه تولید بازگرداند، اما واحدهای تعطیل امکان بازگشت 
آن ها وجود ندارد و پروانه آن ها تعلیق می شود.وی با اشاره 
اینکه فرآیند فعال ســازی واحدهای تولیدی راکد بســیار 
پیچیده و زمان بر است، خاطرنشــان کرد: معموال در طول 
یک ســال امکان راه اندازی مجدد بیشتر از ۱۰ واحد راکد در 
چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.منزوی اضافه کرد: برای 
احیای واحدهای تولیدی راکد چندین جلسه کارشناسی با 
حضور مدیر واحد تولیدی، کارشناسان شرکت شهرک های 
صنعتی و ... برگزار و ســپس مشــکالت برای رسیدگی در 
کارگروه های مرتبط و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احصا 
و عارضه یابی می شود.معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری با بیان اینکه حدود 
۹۳۰ واحد فعال و نیمه فعال در اســتان وجود دارد، یادآور 
شد: تعداد واحدهای فعال که با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت 
می کنند کمتر از تعداد انگشــتان دست است.وی افزایش 
شدید قیمت ارز را از مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی 
در شــرایط فعلی عنوان کرد و گفت: واحدهایی که صادرات 
محور نیستند، برای تامین مواد اولیه با افزایش قیمت چند 

برابری مواجه شده اند.

فقدان سند مالکیت 
3/112 طبق تقاضای وارده 61242 مورخ 99/2/30 آقای مهندس حیدر مدیحی برابر 
نامه 1183/712 مورخ 99/2/29 به عنوان نماینده کانون بازنشستگان نیروهای مسلح 
آجا  به استناد 2 برگ استشهادیه مصدق پیوســت که امضا شهود رسما گواهی گردیده 
نامبرده  مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین به مساحت 190/40متر 
مربع به شماره 9067  فرعی مفروز و مجزی شــده از5960  فرعی از 49 اصلی واقع در 
بخش دو کاشــان ذیل ثبت 56278 دفتر 405 صفحه 545 به نام کانون بازنشستگان 
نیروهای مسلح  ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده اســت که به علت جابجائی مفقود 
گردیده اســت لذا تقاضای  صدور ســند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی میباشد 
چون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند  ارائه نشود المثنی 
 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد . تاریخ انتشار : 99/3/26 
 م الــف : 867804 مهــدی اســماعیلی طاهری رئیــس اداره ثبــت و امالک

 اسناد کاشان  
فقدان سند مالکیت 

3/113 خانم فاطمه جمال پور برابر وارده شــماره 62400 - 1399/03/07 و باستناد 
دو برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شــده مدعی هستند 
که سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 135/40 متر مربع پالک سه 
فرعی مجزا از شــماره 6090 اصلی بخش یک حوزه ثبتی کاشــان که در صفحه 481 
 دفتر 146 امالک ذیــل ثبت 20824 به نامش ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی

 978307 ب / 93 صادر و تسلیم گردیده که سند در اثاث کشی مفقود شده است  چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند  ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف : 877401 مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست 

ثبت اسناد و امالک کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

3/114 چون تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ یک قطعه زمین بمساحت 162  متر 
مربع بشــماره 11944 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان 
که طبق پرونده ثبتی بنام میثم اسماعیلی کاشانی در جریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای 
 نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/4/28 در ســاعت 8 صبح در محل

 شــروع و انجام خواهد شــد .  لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار 
میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدیتا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش . طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده  های معترضی ثبت ، معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
 مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید . 

م الف : 866866 اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 
حصر وراثت

3/115  خانم توران ترک علنقی پور دارای شــماره شناســنامه 387 شرح دادخواست 
کالسه  117/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان غضنفر مرادی باغبادرانی شماره شناسنامه 66 در تاریخ 1398/1/28 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- توران ترک علنقی پــور فرزند قربان، ش.ش 387 همســر متوفی 2- ایرج مرادی 
باغبادرانی فرزند غضنفر، ش.ش 494 فرزنــد متوفی 3- بیژن مرادی باغبادرانی فرزند 
غضنفــر، ش.ش 14 فرزند متوفــی 4- محمدرضا مرادی باغبادرانــی فرزند غضنفر، 
ش.ش 246 فرزند متوفی 5- بنفشه مرادی باغبادرانی فرزند غضنفر، ش.ش 72 فرزند 
متوفی 6- بهشــته مرادی باغبادرانی فرزند غضنفر، ش.ش 19 فرزند متوفی 7- زهرا 
مرادی باغبادرانی فرزند غضنفر، ش.ش 23 فرزند متوفی 8- مهری مرادی باغبادرانی 
فرزند غضنفر، ش.ش 6 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 872829  شــعبه دوم حقوقی شورای

 حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

3/116  خانم فرشته فرشید ور  دارای شماره شناســنامه 461 شرح دادخواست کالسه  
122/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان بیگم رضائی چرمهینی شماره شناســنامه 30 در تاریخ 1398/5/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- صغرا 
فرشــید ور فرزند محمد علی، ش.ش 1253 فرزند متوفی 2- فرشــته فرشید ور فرزند 
محمد علی، ش.ش 461 فرزند متوفی 3- خدیجه فرشید ور فرزند محمد علی، ش.ش 
155 فرزند متوفی 4- حجت اله فرشــید ور فرزند محمد علی، ش.ش 1160170908 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 873391  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

3/117  آقای رضا غالمزاده دارای شناسنامه شــماره 291 به شرح دادخواست کالسه  
252/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مراد غالمزاده ریزی به شناســنامه 45 در تاریخ 98/10/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا غالمزاده 
فرزند مراد، ش.ش291 ، ت.ت 1349 صادره از لنجان )پسر متوفی( 2- محمد غالمزاده 
ریزی فرزند مراد، ش.ش 239، ت.ت 1351 صادره از لنجان )پســر متوفی( 3- زهرا 
غالمزاده فرزند مراد، ش.ش 1396 ، ت.ت 1341 صادره از شــهر ری )دختر متوفی( 
4- مهری غالمزاده فرزند مراد، ش.ش 1636 ، ت.ت 1344 صادره از شهر ری )دختر 
متوفی( 5- عذرا غالمزاده ریزی فرزند مراد، ش.ش 208 ، ت.ت 1347 صادره از شهر 
ری )دختر متوفی( 6- عصمت غالمزاده ریــزی فرزند رضا ، ش.ش 28، ت.ت 1323 
صادره از لنجان )همســر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 872828  شــعبه پنجم حقوقی شورای

 حل اختالف لنجان
حصر وراثت

3/118  آقای فضل اله پور خلیلی دارای شناســنامه شــماره 123 به شرح دادخواست 
کالسه  270/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان شــیرین پور خلیلــی به شناســنامه 3272 در تاریــخ 98/10/19 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- فرشــته پور خلیلی فرزنــد محمــد علــی، ش.ش 176 ، ت.ت 1348 صادره 
 از لنجان )دختــر متوفــی( 2- داود پور خلیلــی فرزند محمد علــی، ش.ش 1135 ، 
ت.ت 1343 صادره از فارســان )پســر متوفی ( 3- علی محمد پور خلیلی فرزند محمد 

علــی، ش.ش 139 ، ت.ت 1334 صادره از لنجان  )پســر متوفــی( 4- فضل اله پور 
خلیلی فرزند محمد علــی، ش.ش 123، ت.ت 1332 صادره از لنجان )پســر متوفی( 
 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 874038  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

3/119  آقای یوســف ربیعی چمگردانی دارای شناسنامه شماره 318 شرح دادخواست 
کالسه  258/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا ربیعی چمگردانی به شناســنامه 1736 در تاریخ 99/02/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- یعقوب 
ربیعی چمگردانی فرزند رضا، ش.ش 237 ، ت.ت 1353 صادره از لنجان )پسر متوفی( 
2- یوســف ربیعی چمگردانی فرزند رضا، ش.ش 318، ت.ت 1362 صادره از لنجان 
)پسر متوفی( 3- پروین ربیعی چمگردانی فرزند رضا، ش.ش 13، ت.ت 1349 صادره 
از لنجان )دختر متوفی( 4- فرزانه ربیعی چمگردانــی فرزند رضا، ش.ش 205، ت.ت 
 1351 صادره از لنجان )دختر متوفی( 5- خدیجه عابدینی چمگردانی فرزند خدا رحم، 
ش.ش 86، ت.ت 1330 صــادره از لنجان )همســر متوفی( و الغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 874208  

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

3/120  خانم زهره نجفی مدیســه دارای شناســنامه شــماره 44 شــرح دادخواست 
کالسه  274/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسماعیل دهقانی مدیسه به شناســنامه 1437 در تاریخ 99/02/31 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- عرفان دهقانی مدیســه فرزند اســماعیل، ش.ش 1746034874 ت.ت 1389 
صادره از اهواز )پســر متوفی( 2- ســتایش دهقانی مدیســه فرزند اسماعیل، ش.ش 
1747693766 ، ت.ت 1393 صادره از اهواز )دختر متوفی( 3- زهره نجفی مدیســه 
فرزند عبــاس، ش.ش 44، ت.ت 1364 صادره از لنجان )همســر متوفی( 4- صدیقه 
دهقانی مدیســه فرزند حبیب الــه ، ش.ش 1333 صادره از اصفهــان )مادر متوفی( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 874936  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

3/121  خانم مهدیه دریس به شناسنامه شماره 1240037600 به شرح دادخواست به 
کالسه  135/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالحسین دریس به شناســنامه شماره 2391 در تاریخ 97/06/27 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- متقاضی: مهدیه دریس )دختــر( 2- معصومه دریس )دختر( 3- ام البنین )دختر( 
4- رضا دریس)پســر( 5- فاضل دریس )پســر( 6- اســماعیل دریس)پسر( 7- رقیه 
زندوانی )همسر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 877779  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

3/122  آقای حسین طاهر  به شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه  136/99 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

ابراهیم طاهر به شناســنامه شــماره 9 در تاریخ 1398/11/25 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-متقاضی: حسین 
طاهر )پسر( 2- حسن طاهر )پســر( 3- غالمرضا طاهر )پسر( 4- علیرضا طاهر )پسر( 
5- زر افشان طاهر )دختر( 6- صنمبر ثابتی )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 877785  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نایین
تحدید حدود اختصاصی

3/123 شــماره نامــه : 139985602033000722-1399/03/22  چــون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف یک رجلی در بخش آقا پالک ثبتی  1123 فرعی 
از 141- اصلی واقع در باغســتان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
سوابق پرونده ثبتی به نام خانم اشرف یحیایی طرقی فرزند ماشاله و غیره در جریان است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 1399/04/22  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:877856 

علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی 

3/124 نظر به اینکه خواهان فاطمه زهرا طاهره همگی به شهرت خبره گی کاشانی با 
وکالت آقای محسن زیارتی و فریبا هادیان به دادخواستی به خواسته تحریه ترکه متوفی 
خلیل به طرفیت رضا خبره گی کاشــانی مجتمع شورای حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس  از ارجاع به شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه  9900337ثبت و 
برای تاریخ 29/4 /1399 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نام برده ابــالغ می گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرســی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست در ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شــورا تصمیمت قاضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 878098 مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کاشان

 آگهی تغییــرات شــرکت ســپاهان بافــت زاگرس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 14008300010 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/21 اسداله کاظمی 
به شماره ملی 1111074860 به سمت مدیرعامل و محمد پیری عالم 
به شــماره ملی 4060013641 به ســمت نایب رییس هیات مدیره و 
شهال پیری عالم به شماره ملی 4070780671 به سمت رییس هیات 
مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و 
بهادار و تعهدات ازقبیل چک - ســفته – بروات وقراردادهای تعهدات 
آور و عقوداسالمی و استفاده ازحسابهای جاری وثابت دربانکها با امضاء 
ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و با 
مهرشــرکت متفقًا معتبرخواهد بود. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )878031(
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زیرساخت سامانه آموزش مجازی بومی اصفهان تقویت می شود
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: زیرساخت 
سامانه آموزش مجازی بومی دانش آموزان استان با ادامه دار بودن شیوع بیماری کرونا در فصل پاییز 
تقویت و توسعه می یابد.غالمحسن سخایی افزود: سامانه آموزش مجازی دانش آموزان به نشانی  
http://erp.isfedu.ir در اسفند سال گذشته و به دلیل شــروع بحران کرونا در استان راه اندازی 
شده است.وی ادامه داد: بر این اســاس آموزش های مربوط به تمام پایه های تحصیلی با حضور 
معلمان منتخب و نظارت گروه های آموزشی و درسی اســتان در استودیو مرکز تحقیقات معلمان 
اصفهان ضبط و  در سامانه مربوطه بارگذاری شد.معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: به طور میانگین از دهه دوم اسفند سال گذشته تاکنون بالغ بر 
۶۰۰ هزار نفر دانش آموز و معلم در هر ساعت از تدریس های بارگذاری شده در این سامانه استفاده 
کردند.سخایی با تاکید بر اینکه اصفهان تنها استانی است که به برنامه ریزی برای آموزش از راه دور 
دانش آموزان به صورت خاص پرداخت، یادآور شد: در این راســتا از اکنون برنامه ضبط کتاب های 
درسی دانش آموزان ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه برای سال تحصیلی آینده آغاز شده است.وی ادامه 
داد: این سامانه امن ترین و مطمئن ترین برنامه برای آموزش و گرفتن آزمون از دانش آموزان است 

زیرا امکان هیچ گونه سوء استفاده و اختاللی در آن وجود ندارد.

مشکالت توزیع قلم انسولین در اصفهان رفع شد
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مشــکالت مربوط به قلم های انسولین 
نوومیکس و نورپید در این استان برطرف و توزیع آن در شرکت های پخش دارو آغاز شد.برخی از 
بیماران مبتال به دیابت در استان اصفهان از محدودیت در عرضه برخی از انواع قلم انسولین در یک 
ماه اخیر و کمبود آن خبــر دادند.ابوالفضل اصالنی افزود: در یک ماه گذشــته برای تامین و توزیع 
قلم های انسولین نوومیکس و نورپید در استان اصفهان به دلیل مسائلی که در ارسال ارز تخصیصی 
به وجود آمد با مشکالتی مواجه بودیم.وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته، این مشکالت 
برطرف شد، اظهار داشت: این قلم های انسولین به استان اصفهان رسید و کار توزیع آن در شرکت های 
پخش دارو برای عرضه به داروخانه ها آغاز شد.اصالنی با تاکید بر اینکه ما کمبود شدید قلم انسولین 
در یک ماه گذشــته نداشــتیم، اضافه کرد: مردم می توانند درباره تامین داروهای مورد نیاز خود با 

سامانه تلفنی 19۰ تماس بگیرند.

 نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی شمال اصفهان 
اجرا می شود

مدیر بیمه سالمت شمال استان اصفهان گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیک از ابتدای تیر ماه در 
مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و نطنز اجرا می شود.مسلم آشوری ، اظهار کرد: 
بر اساس برنامه های ششم توسعه پس از اجرای پرونده الکترونیک، اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک یک الزام قانونی است.وی افزود: با عنایت به الزام تکالیف قانونی بندهای)ج( و )ز( 
تبصره 1۷ قانون بودجه سال 1۳99کشور و همچنین با شیوع ویروس کرونا، سازمان بیمه سالمت 
ملزم به اجرای طرح استحقاق سنجی و همپوشانی بیمه شــدگان و نسخه نویسی الکترونیک در 
ارائه خدمات شد.مدیر بیمه سالمت شمال اســتان اصفهان، تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن 
زیرساخت های الزم جهت تکمیل و توسعه پرونده الکترونیک سالمت، نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک به عنوان ورودی هایی که می توانند اطالعات پرونده الکترونیک سالمت را تامین کنند، 
در اولویت کارهای سازمان بیمه ســالمت قرار دارد.آشــوری تاکید کرد: با حذف دفترچه بیمه در 
نسخه نویسی الکترونیک، بیمار با کارت ملی به پزشک مراجعه  کرده و پس از احراز هویت و استعالم 
اعتبار بیمه ای، دارو یا خدمات تجویز می شود و با کد رهگیری اختصاصی از داروخانه، آزمایشگاه یا 

مرکز تصویربرداری خدمات می گیرد.

علت تعویق چند باره اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان چیست؟

وقتی زور  زیر ساخت ها به ترافیک نمی رسد

طرح زوج و فرد که پس از چندین هفته  پریسا سعادت
تعویق قرار بــود از روز شــنبه در اصفهان 
اجرایی شــود، برای بار چندم به تعویق افتاد! این مســئله آن هم در 
شــرایطی که در تابلوهای سطح شهر و توســط نیروهای راهور اطالع 
رسانی شده بود، به نوعی موجب ســردرگمی شهروندان شده است .

برقراری طرح زوج و فرد و گســترش آن به تمام نقاط شهر اصفهان از 
جمله برنامه هایی بود که در سال گذشته و با شدت یافتن آلودگی هوا 
به عنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا  که البته زیر ساخت های آن نیاز 
به سرمایه و امکانات دارد، مطرح شد؛ اما در همان زمان هم موضوع  
کمبود امکانات عمال این طرح را مسکوت گذاشت. در روزهای ابتدایی 
امسال طرح زوج و فرد از درب منازل چند روزی اعمال و اجرا شد؛ اما 
پس از اجرای نه چندان موفق آن مســئوالن شهری و پلیس تصمیم 
گرفتند که فعال این طرح را  به دلیل شرایط خاص رفت و آمد و شیوع 

کرونا ناتمام بگذارند.
 حاال به نظر می رســد شــلوغی ناگهانی خیابان ها و شــدت یافتن 
ترافیک مسئوالن را واداشــته تا بار دیگر طرح زوج و فرد را در خیابان 

های مرکزی شــهر اجرا کنند. در روزهای ابتدایی خرداد ماه امســال 
بود که رییس پلیس راهور اســتان اعالم کرد اجرای طرح زوج و فرد 
فعال برای هسته مرکزی شهر پیشنهادشده، ولی اگر قرار باشد از درب 
منازل اجرا شود یا خیابان های دیگری هم اضافه شود ،از چند روز قبل 
به مردم اعالم می کنیم. به وجود دادن این وعده اما برای چندین بار 
طی دو هفته اخیر اعالم پلیس در مورد طرح زوج و فرد، به دالیل فنی 

لغو شده است. 
بر اســاس اعالم فرمانده پلیس راهور اســتان اصفهان به دلیل اینکه 
اعالم شده بود پیامک ها برای طرح زوج و فرد از پای دوربین ارسال 
خواهد شد اما  ســاز و کار ارســال پیامک هنوز انجام نشده و اجرای 
طرح زوج و فرد به تعویق افتاد.محمد رضا محمدی اظهار کرد: قرار بود  
پیامک ها برای طرح زوج و فرد از پای دوربین ارسال شود؛ اما  ساز و 

کار ارسال پیامک هنوز انجام نشده است.
فرمانده پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: بنابراین به خاطر 
حفظ حقوق مردم و شــهروندان و با توجه به اینکــه مبلغ جریمه نیز 
به  1۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده اســت،  بعد از اینکه ســاز و کار 

این اتفاق توســط همکاران ما در حوزه حمل و نقل شــهرداری فراهم 
شود، این طرح اجرا خواهد شــد. به نظر می رسد با توجه به افزایش 
میزان جریمه ورود به طرح زوج و فرد از بیســت هــزار تومان به 1۰۰ 
هزار تومان پلیس تالش دارد تا ســرعت اطالع رسانی مردم از میزان 
جریمه ها را افزایش دهد؛  اما ظاهرا امکانات و زیر ســاخت ها برای 
اجرای این طرح چندان آماده نیســت. نکته قابل توجه این است که 
چرا با وجود آماده نبودن زیر ساخت ها اطالع رسانی ها در مورد اجرای 
طرح زوج  و فرد زودتر از موعد در اصفهان منتشر می شود و به نوعی 
سردرگمی برای شهروندان ایجاد می کند.از سوی دیگر با توجه به باال 
رفتن میزان شــیوع کرونا مطمئنا اجرای طرح زوج و فرد به استفاده 
بیشتر مردم از وســایل حمل و نقل عمومی و شلوغ تر شدن آن منجر 
خواهد شد. سوال این اســت که آیا این مســئله میزان خطر ابتال به 
کرونا را افزایش نمی دهد و آیا علوم پزشــکی و ستاد مبارزه با کرونا 
استان در این زمینه فکر و راهکار مشخصی ارائه داده است؟سواالتی 
 که به نظر می رســد جواب مشــخصی برای آن از ســوی مســئوالن

 ارائه نخواهد شد.

۲۲۳ نفــر از محیــط بانان، کارشناســان و اســاتید 
دانشــگاهی و انجمن های محیط زیســتی سراسر 
کشور در نامه ای از مســئوالن وبسایت دیوار مسدود 
شدن راه های خرید و فروش حیات وحش را خواستار 
شــدند.در بخشــی از این نامه آمده است: گونه های 
جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه 
ما برای رسیدن آن به نسل های بعد مسئول هستیم. 
1۲۰ محیط بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این 

میراث وطن، جان خود را از دســت داده اند.وبسایت 
دیوار که توســط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به 
بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه های نادر 
جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته 
شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعاالن عرصه 
حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.سایت دیوار 
در طول این سال ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک 
خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده 
اســت که حجم خرید و فروش گونه های شاخص و 
در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان 
نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیســت، 
فعاالن و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت های مشابه ســایت دیوار در 
کشورهای مختلف دنیا سال هاست که امکان ایجاد 
هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور 
کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می رسد مدیران 
آن وبســایت هرگز اهمیت چندانی بــه این موضوع 
نداده و عالقه ای به عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و قانونی خود ندارند.در ادامه این نامه آمده است: در 
طول سال ها درخواست فعاالن محیط زیست کشور از 
مدیران آن وبســایت در ارتباط با بیان تمامی راه های 
خرید و فــروش حیات وحش، آن وبســایت صرفا 
به ایجاد محدودیت های کوچک و ناکارآمد بســنده 

کرده است.

محیط زیستی ها خواستار توقف خرید و فروش حیوانات 
در سایت دیوار شدند

 
گهانی خیابان ها و شدت یافتن ترافیک  شلوغی نا
مسئوالن را واداشته تا بار دیگر طرح زوج و فرد را در 

خیابان های مرکزی شهر اجرا  کنند

دو گونه جانوری نادر 
برای نخستین بار در 
یخاب مشاهده شد

مدیرعامل انجمــن حامیان محیط 
زیســت ابوزیدآبــاد گفت: شــمار 
گونه های زیســتی پناهــگاه حیات 
وحش یخاب با شناسایی و مستند 
نگاری دو پرنده جدید بــا نام های 
»سار صورتی« و »سسک تاالبی« از 

9۸ به 1۰۰ گونه ارتقا یافت.

مامور پلیس اصفهان کیفی با 3000 فرانک را به صاحبش بازگرداند
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از بازگرداندن کیف حاوی سه هزار فرانک سوئیس به صاحبش 
توســط یکی از ماموران این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار داشت: یکی از 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان حین انجام ماموریت در یگان خدمتی خود متوجه جا 
ماندن کیف یکی از مراجعان می شود.وی افزود: ماموران بالفاصله نسبت به بررسی کیف مذکور به منظور 
شناسایی آدرس یا شماره تلفنی از صاحب آن اقدام کرده که مشخص می شود کیف مذکور حاوی سه 
هزار فرانک سوئیس معادل ۶۰۰ میلیون ریال است.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: با 
تالش ماموران، صاحب کیف به یگان انتظامی مراجعه و اموال وی به صورت صحیح و سالم تحویل وی 
داده شد.سرهنگ خدادوست با بیان اینکه این اقدام ماموران باعث خوشحالی وصف ناپذیر شهروند 
مذکور از پیدا شدن کیف شد، گفت: شیرین ترین لحظه برای ماموران نیروی انتظامی لحظه خوشحالی 

و اعالم آنان از عملکرد کارکنان است و لبخند رضایت آنان خستگی را از تن ماموران ما بیرون می کند.

تیم های ویژه نظارت اجرای موازین بهداشتی در ادارات 
اصفهان تشکیل می شود

ســخنگوی ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا  گفت: تیم های ویژه نظارت بر اجرای موازین 
بهداشتی مدیریت بیماری کرونا در ادارات این استان تشــکیل و روند اجرایی شدن مصوبات این 
ســتاد را پیگیری می کنند.حجت ا...غالمی افزود: این تیم های نظارتی در همه ســطوح و ادارات 
تشکیل خواهد شد.وی اضافه کرد: همچنین دســتگاه های تبلیغی اعم از مساجد و نماز جمعه ها 
و صدا و سیما و سایر دستگاه ها، اطالع رســانی در خصوص کرونا را در دستور کار قرار خواهند داد. 
سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به ضرورت کاهش تجمع در اماکن عمومی، 
اظهارکرد: متاسفانه در برخی پارک ها و حاشیه زاینده رود شاهد حضور و تجمع افراد هستیم که بر 
اساس مصوبات جلسه اخیر مقرر شــد نیروی انتظامی به صورت اقناعی در این تجمعات برخورد 
الزم داشته باشد و مانع تجمعات شود.غالمی تصریح کرد: همچنین دستگاه های اجرایی استان و 
بانک ها موظف شدند نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی بیشتر به مردم ظرفیت های خود را به کار 
گیرند.وی ادامه داد: همچنین تاالرهای پذیرایی در مناطقی که وضعیت سفید دارند به شرط رعایت 

موازین بهداشتی و بهره گیری از ۵۰ درصد ظرفیت موجود می توانند فعالیت کنند.

کاهش 34 درصدی سقط درمانی در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از کاهش ۳۴.۵ درصدی سقط درمانی طی دو ماه ابتدایی 
سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.علی سلیمانی پور با اشاره به کاهش آمار مراجعین 
نزاع در دو ماهه ابتدایی امسال اظهار کرد: طی دو ماهه اول سال جاری تعداد پنج هزار و ۶۸۲ نفر به 
دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که این تعداد در 
مدت مشابه سال گذشته هفت هزار و ۲۶۶ نفر بوده است.وی با بیان اینکه مراجعات ناشی از نزاع 
در دو ماهه ابتدایی سال کاهش ۲1.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است، 
افزود: از کل مراجعان نزاع تعداد یک هزار و 9۸۷ نفر زن و سه هزار و ۶9۵ نفر مرد بوده اند.مدیرکل 
پزشکی قانونی استان اصفهان با اشــاره به کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در 
پزشکی قانونی استان اصفهان طی دو ماهه اول سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی 91 نفر برای 
دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی اســتان مراجعه کرده اند و۷۴ نفر از آنها مجوز 
سقط درمانی دریافت کرده اند.سلیمانی پور در خصوص نحوه صدور مجوز سقط درمانی اظهار کرد: 
سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان متولی بررســی درخواست های صدور مجوز سقط درمانی، 
تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز می کند که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاری های شــدید 
 مادرزادی بوده و یا مادر مبتــال به بیماری های صعب العالج همراه با خطــر جانی در صورت تداوم

 بارداری باشد.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا 

عک

وز عکس ر

خبر روزاخبار

اطفای حریق هوایی 
جنگل های استان اصفهان 

با بالگرد میسر است
محافظت از جنگل های زاگرســی در استان 
اصفهان به دلیل صعب العبور و کوهســتانی 
بودن ماموریت دشواری اســت که با بسیج 
کردن جوامع محلــی و اســتفاده از بالگرد 
در صورت مواجهــه با حریق هــای بحرانی 
میسر خواهد بود.آتش سوزی در جنگل های 
زاگرس این روزها داستان غم انگیزی است 
که سرنوشــت میراث گذشــتگان و امانت 
آیندگان را به نابودی می کشاند. جنگل های 
زاگرسی درخت های نسبتا کوتاه قد دارند  که 
در 11 استان کشور قرار گرفته اند. این جنگل ها 
به عنوان شــش تنفسی کشــور کارکردهای 
مهمی همچون ســد شــدن در برابــر ورود 
ریزگردها، ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش 
خاک و بیابان زایی، تولید اکسیژن و ... دارند.

استان اصفهان یکی از استان هایی است که 
۶۵ هزار هکتار از جنگل های زاگرسی را در دو 
شهرستان خود جای داده است. این جنگل ها 
در شهرســتان های فریدون شــهر و سمیرم 
واقع شده اند.محمدحســین شاملی، مدیر 
کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان، در رابطه با کاستی ها در زمینه اطفای 
حریق در اصفهان از حل مشــکل تخصیص 
بالگرد برای اطفای حریق هوایی سخن گفت 
و تصریح کرد: در این رابطه قرارداد همکاری 
بین سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت دفاع 
منعقد شده است تا در زمان حریق در صورت 
لزوم، از بالگردهای وزارت دفاع برای اطفای 
هوایی اســتفاده شود.شــماره تلفن چهار 
رقمی 1۵۰۴ )بدون کد( متعلق به ســازمان 
جنگل ها و مراتع جهت اعالم حریق، گزارش 
بهره بــرداری غیرمجاز، گــزارش بوته کن و 
تخریــب منابع طبیعی و تخلفــات در مراتع 
و عرصه هــای بیابانی و جنگلی اســت که از 
طریق آن می توانید در کمترین زمان ممکن 
 خسارت به اراضی ملی را گزارش داده تا یگان

 حفاظت منابع طبیعی به ســرعت نســبت 
به اطفــای حریق و برخورد بــا تخلفات وارد 

عمل شود.

امتحانات دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، هنر، پیام نور و دانشگاه آزاد استان اصفهان به صورت غیرحضوری برگزار می شود.مدیرکل حوزه ریاست و روابط 
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در خصوص آخرین وضعیت برگزاری امتحانات پایان نیم  سال 9۸-99 در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، اظهار کرد: به 
دلیل افزایش آمار شیوع کرونا و قرار گرفتن استان در وضعیت هشدار، همچنین باتوجه به نگرانی دانشجویان و خانواده ها، مطابق آخرین پیگیری ها و هماهنگی 
های به عمل آمده با مراجع تصمیم گیری و اخذ موافقت، مقرر شد تمام امتحانات مقاطع مختلف تحصیلی واحد نجف آباد به صورت غیرحضوری )مجازی( برگزار 
شود.مهدی رفیعی افزود: برگزاری امتحانات غیرحضوری از طریق ســامانه اختصاصی آزمون مجازی واحد نجف آباد و براساس استانداردهای موجود، در همان 
تاریخ و ساعت مقرر در برنامه امتحانی دانشجویان انجام خواهد شد .وی درخصوص برنامه امتحانی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گفت: برنامه امتحانی این 
گروه از دانشجویان طبق تقویم اصالحی که قبال در اطالعیه شماره ۲۴ ابالغ شده، خواهد بود.یوسف شاقول، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان 
نیز از برگزاری امتحانات این دانشگاه به شیوه مجازی خبر داد و  گفت: امتحانات پایانی نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1۳9۸ در سه مقطع تحصیلی و برای همه 

دانشجویان دانشگاه به صورت غیر حضوری خواهد بود.

امتحانات دانشگاه های اصفهان غیرحضوری برگزار می شود
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 یحیی، بشار را به سیدجالل سپرد
 تمرین روزشنبه  پرســپولیس در حالی برگزار شد که بشار رسن و ســیدجالل حسینی تمرینات 
اختصاصی خــود را انجام دادند.حــاال دیگر نگرانــی پرسپولیســی ها از عدم حضور بشــار در 

تهران برطرف شــده و یک مــورد دیگر 
جای آن را گرفته که آمادگی این ستاره 
عراقی است. او که در دو هفته نخست 
تمرینــات غایب بــود، پــس از انجام 
تست کرونا ســه تمرین را انجام داد و 
حاال مشــغول ســپری کردن تمرینات 
هوازی و بدنســازی است.بشــار روز 
جمعه به همراه حمید مطهری دستیار 
گل محمــدی در زمین تمرین ســرخ 
ها حضور یافــت و تمریــن انفرادی را 

پشت سر گذاشــت و روز شــنبه هم در کنار ســیدجالل حســینی نرم دوی را پیش از فعالیت 
های بدنســازی و هوازی انجــام داد. او که رابطه بســیار خوبی بــا ســیدجالل دارد، در خالل 
تمرین نیز صحبت هایــی را با کاپیتان شــماره چهار قرمزها داشــت.نکته جالب درباره بشــار 
رســن این اســت که گل محمدی برنامــه ای دو هفتــه ای را بــرای آمادگی او در نظــر گرفته 
 و اگر  بشــار  طبــق برنامه پیش بــرود، ممکن اســت حتی از اولیــن بازی در ترکیــب قرمزها 

قرار بگیرد.

بازگشت »کفاشیان« به فوتبال جرم نیست
علی کفاشیان بعد از طرح بازگشت به فدراسیون فوتبال مخالفان زیادی پیدا کرده است. هم در 
بدنه فدراسیون فوتبال هم در خارج از فدراسیون.قاضی زاده هاشمی منتقد شماره یک فدراسیون 
فوتبال در سال های اخیر گفته اگر علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال برگردد جرم کیفری رخ می 
دهد! صادق درودگر ، رییس سازمان اقتصادی فدراســیون فوتبال هم گفته اگر علی کفاشیان به 

فدراسیون فوتبال برگردد او از سمت خود استعفا خواهد کرد.
 اما غالمرضا بهروان ، مشــاور سازمان لیگ در دفاعی که از علی کفاشــیان داشته به نکته کلیدی 
اشــاره کرده اســت.برخی از اعضای هیئت رییســه فدراســیون فوتبال گفته اند علی کفاشیان 
از ســمت خود اســتعفا کرده و از آنجایی که در جلســات متعــددی غیبت داشــته عضویت او 
در هیئت فدراســیون فوتبال لغو شــده اســت. غالمرضا بهــروان در این باره مــی گوید: »علی 
کفاشیان خودش می گوید از ســمت خود استعفا نکرده، از ســویی او نمی توانسته در جلسات 
هیئت رییســه شــرکت کند به این خاطر که از ســوی کمیته اخالق محروم شــده بود. او اگر در 
جلســات هیئت رییســه شــرکت می کرد متهم به این می شــد که از رای کمیته اخالق تمکین 
نکرده اســت. به نظر من حضور علی کفاشــیان در جلسات هیئت رییســه اتفاق خوبی است. او 
خدمات زیادی دراین فوتبال انجــام داده و باز هم می تواند به این فوتبال کمک کند.«مشــاور 
ســازمان لیگ هم چنین به انتقادهای قاضی زاده هاشــمی واکنش نشــان داد و گفت: »من 
نمی دانم با بازگشت علی کفاشیان به فدراســیون فوتبال چه جرم کیفری رخ می دهد. او عضو 
هیئت رییسه فدراســیون فوتبال است و محرومیتش هم سپری شــده. بهتر است اجازه دهیم 
اســتقالل فدراســیون فوتبال رعایت شــود و اختالفات فوتبال به جاهای دیگر کشــیده نشود. 
این گونه اظهــار نظرها به جای اینکــه به فوتبال کمک کنــد به آن ضربه می زند. مــا باید بدانیم 
مصاحبه ها در فوتبال رصد می شــود و طبیعتا در حال حاضر هم به همین خاطر قادر نیســتیم 
 انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال را برگزار کنیم. باید اجازه دهیم برای فوتبال، فوتبالی ها 

تصمیم بگیرند.«

در بررسی مسابقات 9 هفته پایانی تیم های مدعی به دست می آید؛

بهترین قرعه دمایی برای شاگردان قلعه نویی

کمتــر از دو هفتــه دیگر فصــل جاری   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر از سر گرفته می شود 
تا قهرمان نوزدهمین دوره این مسابقات در زمین مشخص شود. این 
دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور در حالی که تنها 9 هفته تا 
پایان آن باقی مانده بود، اســفند ماه ســال گذشــته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به حالت تعطیل در آمد تا برای نخستین  بار از زمان راه 
اندازی این رقابت ها در فصل تابســتان و در اوج گرما شاهد برگزاری 
مسابقات رسمی باشیم. بنا بر اعالم سازمان لیگ ادامه دیدارهای این 
دوره از مسابقات از اوایل تیرماه آغاز می شود، دیدارهایی که قاعدتا تا 
میانه های مرداد به طول خواهد انجامیــد، آن هم در گرم ترین های 
روز های سال.  موضوعی که بدون شک تاثیر قابل توجهی در دیدارهای 
باقی مانده خواهد داشت به خصوص برای تیم های مدعی. تیم های 
پرسپولیس تهران، ســپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز و استقالل 
تهران رده های اول تا چهــارم جدول رده بندی را بــه خود اختصاص 
داده اند. اگرچه با توجه به اختالف ده امتیازی سرخ پوشــان پایتخت 
نسبت به تیم رده دوم، ســایر تیم های مدعی کار سختی برای کسب 

قهرمانی در نوزدهمیــن دوره رقابت های لیگ برتر دارند؛ اما کســب 
سهمیه آســیایی موجب می شــود تا هفته های باقی مانده اهمیت 
زیادی برای این تیم ها داشته باشد. با توجه به تغییراتی که در تقویم 
مسابقات ایجاد شــده هم اکنون این دیدارها از نظر آب وهوایی هم 
برای این تیم ها اهمیت مضاعفی یافته اســت از این نظر که هر تیم 
چند بازی بیرون از خانه دارد و چند بار باید به مناطق گرمسیری سفر 
کند. در بررسی مسابقات 9 هفته پایانی بهترین قرعه به تیم سپاهان 
اصفهان افتاده است. این تیم از مجموع چهار بازی خارج از خانه اش 
ســه بازی در تهران و یک بازی در تبریز خواهد داشت تا شرایط برای 
شاگردان قلعه نویی نسبت به ســایر تیم های مدعی مساعدتر باشد. 
بدترین قرعه به استقالل تهران تعلق پیدا کرده است.آبی ها با احتساب 
بازی عقب افتاده شان، پنج سفر برون شــهری دارند که از این تعداد، 
چهار مسافرت به مناطق گرمسیری اســت. شاگردان فرهاد مجیدی 
ابتدا باید با فوالد در اهواز پیکار کنند، سپس در استان بوشهر به مصاف 
پارس جنوبی جم بروند، در ادامه با نفت در آبادان دوئل کنند و آخرین 
بازی بیرون از خانه آنها هم با شاهین در بوشهر خواهد بود. تنها سفر 

اســتقالل به مناطق غیرگرمســیری، حضور در مشــهد برای بازی با 
شهرخودرو است.در عوض اما پرســپولیس که فاصله امتیازی خوبی 
ایجاد کرده و مسابقاتش هم روی کاغذ آسان تر از سایر مدعیان است، 
از این نظر نیز با خوش اقبالی نسبی مواجه شده است. سرخ پوشان در 
ادامه مسابقات چهار بازی بیرون از خانه دارند که از این بین فقط دیدار 

با نفت مسجدسلیمان در هوای بسیار گرم برگزار خواهد شد. 
البته بازی با گل گهر در سیرجان هم شرایط نسبتا سختی دارد، اما دو 
بازی بیرون از خانه دیگر پرســپولیس برابر ماشین سازی و نساجی 
قائم شــهر در وضعیــت مطلوب تری برگــزار خواهد شــد. همچنین 
فراموش نکنیم بازی با گل گهر در هفته بیســت ونهم ممکن است در 
شرایطی برگزار شــود که قبلش قهرمانی سرخ پوشــان قطعی شده 
باشد.  در این صورت این بازی برای تیم گل محمدی فاقد حساسیت 
خواهد بود. در پایین جدول رده بندی فصل جاری مسابقات لیگ برتر 
نیز تقریبا شــرایط به همین صورت است و تیم های گل گهر سیرجان، 
سایپا، شاهین شهرداری بوشهر و  پیکان کار سختی برای بقا در پیش 

دارند.

 سید محمد طباطبایی، سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان با حضور در شــهرداری 
اصفهان با قدرت ا...نوروزی پیرامون توسعه ورزش 
به ویــژه ورزش همگانــی دیدار و گفــت وگو کرد، 
طباطبایی در این دیدار اظهار داشت: شهرداری به 
عنوان یک دستگاه همراه و هم افزا همواره در کنار 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان بــوده و با وجود 
مدیرانی مانند محمد عیدی و ناظریان در معاونت 
ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان که از افراد خوشنام، 
نامی و پیشکسوتان ورزش استان و کشور هستند 
می توان تعامالت بســیار خوبی را میان این اداره 
و شــهرداری در راســتای ســالمت جامعه برقرار 
کرد.محمد طباطبایی تصریح کــرد: نگاه اداره کل 
ورزش و جوانان به دستگاه هایی که در امر ورزش 
همکاری دارنــد، نگاهی ویژه و راهبردی اســت و 
الزم اســت تعامل یژه ای بیــن اداره کل ورزش و 
جوانان و شهرداری شــکل گیرد تا با نگاه ویژه ای 
که در شهرداری نســبت به توسعه زیرساخت ها و 
ورزش همگانی وجود دارد از این فرصت که کمتر 
در شهرهای دیگر کشور وجود دارد استفاده شود، 
چرا که زنده بــودن و پویایی شــهر در گرو تعامل 
شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانان است.وی 
با بیان اینکه شــهردار اصفهان با نــگاه ویژه ای که 

به موضوع ورزش دارد توانسته ورزش همگانی را 
در شهر نهادینه کند، افزود: زیرساخت ها، مربیان 
و ایســتگاه های ورزشــی بســیار خوبی از سوی 
شهرداری به کار گرفته شــده و امیدواریم در سایه 
تعامل و همکاری در راستای شــعار ورزش برای 
همه، گام های موثری برداریم.سرپرست اداره کل 
ورزش وجوانان استان اصفهان ادامه داد: اعتقاد ما 

بر ورزش همگانی توجه بــه دو مقوله و مولفه مهم 
یعنی موضوع پیشگیری و درمان است، هم افزایی 
و همگرایی میان حوزه بهداشت و درمان، شهرداری 
و اداره کل ورزش و جوانــان می توانــد اهداف و 
برنامه های ورزش وجوانان را در اســتان اصفهان 
نهادینه کند.وی گفت: ســازمان ورزش شهرداری 
در موضوع تقویت ورزش قهرمانی همکاری بسیار 
خوبی دارد و امیدواریم در سایه تعامل و همکاری، 
این موضوع بیش از گذشــته در جامعــه نهادینه 

شود.شهردار اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه 
حوزه ورزش و شــهرداری دارای نقاط مشــترک 
بســیار زیادی هســتند، گفت: از ابتدای ورودمان 
به مدیریت شــهری سیاســت خود را بر تسهیل 
گری امور مربوط به ورزش گذاشــتیم و به دنبال 
این بودیم تا زمینه برای ورزش همگانی مســاعد 
شــود.قدرت ا...نوروزی ارتقای ســطح تعامالت 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب در ورزش را نیازمند 
تعامالت مناســب میان حوزه ورزش و جوانان با 
شهرداری ذکر کرد و افزود: سالمت جسم و روان 
به ورزش ارتبــاط دارد و برای انجــام این کار الزم 
است دستگاه های متولی مانند اداره کل ورزش و 
جوانان استان، سازمان ورزش شهرداری، دانشگاه 
علوم پزشکی و شــهرداری تعامالت را به گونه ای 
پیش ببرند که اصفهان به عنوان یک پایلوت خوب 
و الگویی مناســب در حوزه های سالمت و ورزش 
کشور معرفی شود.شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
بودجه های اداره کل ورزش و جوانان به دلیل دولتی 
بودن محدود اســت، تصریح کرد: شهرداری این 
آمادگی را دارد تا با توجه به موضوع ورزش همگانی 
برای زنده بودن و پویایی شــهر، سالمت و شادی 
جامعه و تحرک جوانان گام بردارد زیرا با پرداختن 
و توجه به ورزش می توان از بسیاری از فسادها و از 

گرایش جوانان به اعتیاد جلوگیری کرد.

در دیدار سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مطرح شد:

 زنده بودن و پویایی شهر در گرو تعامل و هم افزایی شهرداری 
و اداره کل ورزش و جوانان استان است

خبر روز

 منچستریونایتد برای خرید »فن دبیک« 
پریرا را قربانی می کند

نشریه انگلیســی »میرر« گزارش داد باشگاه منچستریونایتد که نســبت به خدمت گرفتن دونی 
فن دبیک از آژاکس عالقه مند است، حاضر اســت آندریاس پریرا، هافبک برزیلی خود را قربانی 
کند. طبق این گزارش، باشگاه هایی همچون نیوکاســل، اورتون و وستهام نسبت به جذب پریرای 
24 ساله عالقه مند هستند، هافبکی که خیلی فرصت بازی در ترکیب اصلی شیاطین سرخ را پیدا 
نکرده است.این هافبک برزیلی که از سال 2011 عضو باشگاه منچستریونایتد است و در سال 2014 
به تیم اصلی این باشگاه راه یافت، تاکنون در 74 بازی از رقابت های مختلف برای شیاطین سرخ 
به میدان رفته است. پریرا که تا پایان ماه ژوئن 2023 با منچستریونایتد قرارداد دارد، ارزشش در 
بازار نقل وانتقاالت 16 میلیون یورو اســت. او در فصل جاری آمار دو گل زده و چهار پاس گل در 37 
بازی را از خود برجای گذاشته است.فن دبیک 23 ساله هم که به همراه بازیکنانی همچون ماتیس 
دلیخت و فرنکی دیونگ که به ترتیب در تابستان گذشته راهی تیم های یوونتوس و بارسلونا شدند، 
فصل 19-2018 نقش بسزایی در رساندن آژاکس به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشت.

این هافبک هلندی که مورد توجه باشگاه رئال مادرید هم قرار دارد، توسط آژاکس 50 میلیون پوند 
قیمت گذاری شده است. دونی فن دبیک این فصل در 37 بازی از رقابت های مختلف ضمن به ثمر 

رساندن 10 گل، 11 پاس گل هم به هم تیمی هایش داده است.

مالک رم، با مدیر  ورزشی جدید باشگاه هم اختالف پیدا کرد
به نظر می رســد روابط میان مالک باشــگاه رم، جیمز پالوتا و مدیران ورزشــی این باشــگاه قرار 
نیست یک سال بدون تنش سپری شود.در حالی که هنوز یک ســال از انتصاب جان لوکا پتراکی 
به عنوان جانشین مونچی در پست مدیر ورزشی باشــگاه رم نمی گذرد، اختالفات میان او و پالوتا 
به شدت دچار تنش شده است و طرفین با یکدیگر درگیری شــدیدی داشته اند که انتظار می رود 
منجر به اســتعفای پتراکی شــود.چندین منبع خبری در ایتالیا از جمله شــبکه اسکای اسپورت 
ایتالیا، ســامو الروما، توتومرکاتــووب و رما 24 همگی این موضــوع را تأیید و اعــالم کرده اند که 
روابط مدیران باشگاه در پشــت پرده بسیار متشنج اســت.گویا دلیل بروز این تنش مصاحبه ای 
بود که پالوتا چنــدی پیش انجــام داد و در آن از تمامی عوامل باشــگاه به جــز پتراکی قدردانی 
کرد. این موضوع باعث مشــاجره طرفین و تشــدید اختالفات قبلی آنها در حــوزه نقل و انتقاالت 
شده اســت. این دو پیش از این هم در مورد سیاست های باشــگاه برای خرید و فروش بازیکن 
مواضع متفاوتی داشتند.طبق اعالم این رســانه ها اختالفات میان دو طرف تا حدی باال گرفته که 
پتراکی تصمیم به ترک رم گرفته اســت. اینطور که به نظر می رســد پالوتا در حوزه نقل و انتقاالت 
خلف وعده کرده و این موضوع پیش از این هم منجر به اســتعفای مونچی و پس از او فرانچسکو 
توتی شــد.زمانی که پتراکی استخدام شــد، برنامه فروش باشــگاه به دن فردکین بود اما ظاهرا 
مذاکرات میان طرفین به بن بســت خورده و کلی بدهی روی دســت جالوروســی باقی مانده و 
 همین مسئله سبب تغییر برنامه باشگاه برای خرید بازیکن شــده و نارضایتی پتراکی را به همراه

 داشته است.

مدافع پاریسی ها در  رادار چلسی
 آبی های لندن برای تقویت جناح چپ تیم خود به یار پاری ســن ژرمن چشــم دوخته اند.الوین 
کورزاوا، مدافــع تیم پاری ســن ژرمن از بازیکنان لیســت خریــد فرانک لمپارد است.نشــریه 
»فرانس فوتبال« خبر داد، کورزاوا مدافع چپ 27 ساله پاری سن ژرمن از باشگاه چلسی پیشنهاد 
دارد؛ اما این تنها پیشــنهاد بزرگ او نیست. گفته می شــود اینتر، یوونتوس و اتلتیکومادرید هم 
مایل هستند این بازیکن فرانسوی را به خدمت بگیرند. در ماه ژانویه هم آرسنال تالش کرده بود 

کورزاوا را جذب کند.

فوتبال جهان

»نکونام« و فرصت ویژه 
سهمیه آسیایی در فوالد آره نا

تیم فوتبال فوالدخوزستان باید اولین دیدار 
ســال 1399 را در ورزشــگاه فوالد آره نا برابر 
استقالل تهران برگزار کند، رقابت تیم ششم 
و چهارم جدول از آنجایی حســاس اســت 
که دو تیم برای کســب ســهمیه و رفتن به 
رتبه های باالتر تالش می کنند تا از غفلت دیگر 
مدعیان بتوانند اســتفاده کنند.جواد نکونام 
که از ابتــدای فصل به تیم فوالد پیوســت تا 
به اینجا نتایج خوبی کســب کرده، ســه برد 
از ســه بازی آخر نشــان می داد که تیم وی 
در نیم فصل دوم شــکل کامل تــری به خود 
گرفته بود؛ اما ماجرای کرونا و تعطیلی لیگ 
باعث شد تا بیش از ســه برد و 9 امتیاز عاید 
تیم چغر نکو در نیم فصل دوم نشــود.حضور 
فرشاد احمدزاده، پاتوسی، زبیر نیک نفس و 
سینا زامهران تیم فوالد را به تیم پرمهره تری 
تبدیل کرد و البته که ایــن خریدهای جدید 
نیز عملکرد خوبی از خود نشان دادند. آیاندا 
پاتوســی هنوز موفق به خروج از کشور خود 
نشــده و تنها غایب تمرینات قرمزپوشــان 
اهوازی است.فوالدمردان وضعیت خوبی در 
جدول دارند و امیدوارند که بتوانند با کسب 
امتیازات الزم شانس خود برای کسب سهمیه 
را دنبال کنند. شش ســال از آخرین حضور 
فوالد در آســیا می گذرد و قطعا حضور دوباره 
در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا می تواند 
برای قرمزپوشــان برگ برنده ای باشد تا به 
روزهای اوج بازگردد.حضور سعید آذری در 
رأس و تجربه باالی وی در باشگاه داری یک 
نکته مثبت و بــازوی محرک برای تیم فوالد 
به حساب می آید. هماهنگی آذری با نکونام 
و حمایت های وی قطعا تاثیر مثبت در روند 
فعالیت تیم خواهد داشــت. مسیر پر پیچ 
 و خم فوالد برای کســب ســهمیه از دوبازی 
خانگی مقابل اســتقالل و ماشین ســازی 
آغاز می شود و سپس به قائمشهر می رسد، 
شــهری که با نکونــام پس از 24 ســال به 
لیگ برتر بازگشــت و در ادامه قرمزپوشــان 
 در خانــه میزبــان نفــت مسجدســلیمان 

خواهند بود.

در بررسی مسابقات 9 هفته پایانی بهترین قرعه به 
تیم سپاهان اصفهان افتاده است. این تیم از مجموع 
چهار بازی خارج از خانه اش سه بازی در تهران و یک 
 بازی در تبریز خواهد داشت تا شرایط برای شاگردان 

قلعه نویی نسبت به سایر تیم های مدعی مساعدتر باشد

مستطیل سبز

وز عکس ر

»ژاوی« در حال 
انجام تست  کرونا

بازیکنان و مربــی تیم فوتبال 
الســد تســت کرونا دادند و 
پس از مشخص شدن جواب 
آزمایشــات، تمرینــات این 
تیم برای اتمام رقابت ها آغاز 
خواهد شد.ژاوی، ستاره سابق 
بارسلونا نیز که به تازگی به قطر 
بازگشته، آزمایشــات کرونا را 

پشت سر گذاشت.
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استاندار اصفهان در جلسه علنی شورا مطرح کرد: 

عملکرد خوب مدیریت شهری اصفهان در زمینه کرونا
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
قدرت ا...نوروزی، شهردار اصفهان با حضور در یکصد 
و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، پیگیری کسب رضایت شهروندان را یکی از 
مهم ترین اهداف شهرداری ذکر کرد و افزود: به اذعان 
افراد نیک اندیش و دلسوز شهر، فضای عمومی شهر 
و خدمات شهری مورد رضایت مردم اصفهان است 
که از این بابت بسیار خرسندیم.وی با بیان اینکه سال 
گذشته دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه عمرانی 
هزینه شده، تصریح کرد: برخی از این پروژه ها مانند 
پروژه  های رینگ چهارم و ســالن اجالس، عالوه بر 
دارا بودن ارزش های شهری، دارای ارزش های فرا 

شهری و ملی هستند.  

الگو شدن اصفهان نتیجه وحدت و انسجام 
میان ارکان مختلف استان است 

شهردار اصفهان با اشــاره به کلنگ  زنی پروژه تراموا 
در آینده  ای نزدیک، تصریــح کرد: احداث تراموا که 
در سال جدید آغاز می شــود طرحی است که مورد 
قبول و اقبال کارشناســان و متخصصان است. وی 
اصفهان را مرجع دیگر کالن شــهرها ذکر کرد و بیان 
داشــت: این امر نتیجه وحدت و انســجام میان 
ارکان مختلف اســتان و تعامل میان شــهرداری و 
شورا بوده اســت، وحدتی که می  تواند مسیرهای 
ســخت پیش رو را هموار کند. نوروزی با اشاره به 
برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح«، تاکید کرد: 
هفته گذشته در اصفهان دو افتتاح و یک کلنگ زنی 
داشتیم و با حضور مردم چند افتتاح دیگر خواهیم 
داشت و این فرآیند تا پایان ســال ادامه دارد که به 
معنای زنده بودن و پویایی شهر است. از نمایندگان 
اســتانداری دعوت می کنــم برای ارائــه گزارش 
فعالیت های شهری به استاندار در این برنامه های 
افتتاحیه پروژه های عمرانی با عنوان »هر یکشنبه 
یک افتتاح«حضور یابند. وی با بیــان اینکه مردم 
از سامانه اصفهان نما با شعار »شهر با چند کلیک« 
 
رضایت دارند، افزود: کارشناسان در این خصوص به

شــهرداری اصفهان نمره الف داده اند که به معنای 
عملکرد خوب شهرداری در این حوزه است.  شهردار 
اصفهان، تهاتر و اخذ مشــارکت بــا مقامات عالی 
کشور را برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی شهر 
ضروری دانست و افزود: در صورت ادامه پیدا کردن 
کمک های استاندار اصفهان در اخذ اعتبارات ملی، 
شاهد استمرار و توفیق بیشتر در پروژه های عمرانی 
خواهیم بود.وی در ادامه با بیان اینکه برای جاری 
بودن زاینده رود هر اقدامی که الزم بود انجام داده 
ایم، گفت: برای ایجاد امید کــه نیاز حیاتی جامعه 
اســت تالش خواهیم کرد و هر اقدام دیگری نیز 
مورد نیاز باشد برای جاری بودن رودخانه زاینده رود 
انجام می دهیم.شــهردار اصفهان با بیان اینکه در 
چند ماه اخیر با تدابیری که در شهرداری اندیشیده 
شد و با مصوبه شورای شهر، یک هزار میلیارد تومان 
ســرمایه را جذب کردیم، تصریح کــرد:  پول های 
ســرگردانی که معلوم نبود در کجا سرمایه  گذاری 
می شود را برای صنعت ساخت وساز جذب کردیم 
و بازگشت سرمایه گذاران را شــاهد بودیم. اکنون 
اصفهان مورد سوال برخی شهرها قرار گرفته که چه 
تدبیری اندیشیده که موفق شده این جذب سرمایه 
را محقق کند. وی با بیان اینکه هر دو میلیارد تومان 

می  تواند برای یکصد نفر ایجاد اشتغال کند، گفت: 
اگر فرض کنیم هفت درصد از هزینه ساخت  و ساز 
صرف پرداخت پروانه می شــود با احتساب مبالغ 
پرداختی برای صدور پروانه از ابتدای سال، رقمی در 
حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با ارائه بسته  های 
تشویقی گردش سرمایه در شهر ایجاد شده است. 

یکرنگی و هماهنگی مدیریت 
شهری،  باعث برکت می شود  

اســتاندار اصفهان نیز بــا حضور در صد و بیســت و 
ششمین جلســه علنی شــورای شــهر اظهار کرد: 
متاســفانه کرونا هنوز پایان نیافته است و در هفته 
های آینده احتماال باید شــاهد موج جدیدی در این 
زمینه باشــیم و نیازمند همراهــی و همکاری همه 
هســتیم.   عباس رضایی افزود: مدیریت شــهری 
اصفهان در شــرایط شــیوع بیماری کرونا مشارکت 
فعالی در ارائه بســته های بهداشــتی و حمل ونقل 
شهری داشت که امیدواریم این همراهی ها در آینده 

نیز ادامه داشته باشــد. وی با تاکید بر لزوم ایجاد 
پروتکل های ســختگیرانه برای متــرو، اتوبوس و 
تاکســی، تصریح کرد: نگرانی ما ورود مسافرین از 
دیگر شهرهای کشــور به اصفهان به ویژه شهرهای 
گرمسیری است و خواهشمندیم که در اتوبوس ها 
و مترو پروتکل ها سختگیرانه تر شــود.  وی ادامه 
داد: تیمی برای بررســی وضعیت بیمارستان های 
اصفهان به خصوص در زمینه بیمارســتان کودک را 
در دســتور کار قرار خواهیم داد. استاندار اصفهان با 
درخواست از شــهردار و اعضای شــورای شهر برای 
حمایت از مشاغل آسیب دیده، اضافه کرد: اصفهان 
شهری با اصالت و جهانی اســت که اقتضا می کند 
شهرداری و شورای شــهر به همه ابعاد آن بپردازند. 
وی یکرنگــی و هماهنگــی میان اعضای شــورای 
شهر و مدیریت شهری را سبب ســاز برکت در شهر 
دانست و از آن ها خواست بر اصول شهروند مداری، 
عدالت مداری، شفافیت، برنامه محوری و تخصص 
محوری تمرکز ویژه ای داشــته باشــند.  رضایی با 
بیان اینکه اصفهان تنها شهری است که دولت قبول 
کرده تمام ۷۰۰ دستگاه اتوبوس آن را بازسازی کند، 
گفت: این امر بــا پیگیری ویژه شــهردار اصفهان و 
معاون مالی شهرداری محقق شــده است؛ در کنار 

آن گســترش محورهای دوچرخه ســواری در شهر 
اصفهان نیز با وجود تمام مشکالت باید در دستورکار 
مدیریت شهری قرار بگیرد تا به سوی شهر و شهروند 
سالم حرکت کنیم. وی با اشاره به معضالت مسکن 
در اصفهان، تصریح کرد:  پــس از مذاکره با معاون 
اول رییس جمهور، کارگروهی تشــکیل و قرار شــد 
گزارشــی از وضعیت اجاره بها در اصفهان ارائه شود؛ 
از شــهردار اصفهان نیز برای حضــور در این کارگروه 

دعوت می کنیم. 
همچنین اگر کارگروهــی تخصصی برای حمایت از 
سرمایه گذاری های دانش بنیان تشکیل شود، اثرات 
مثبتی بر شهر خواهد داشت.رضایی شهروندمداری،  
عدالت محوری، ارزش مــداری و تخصص گرایی را 
سرلوحه برنامه های خود ذکر کرد و افزود: در تالشیم 
تا به حضور ۳۰ درصدی بانوان در عرصه های مدیریتی 

دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه هــای خاصی برای ورودی 
های شهر اصفهان ایجاد شــود، تاکید کرد: ورودی 
جنوبی اصفهان چهره مناســبی برای شــهر ندارد. 
استاندار اصفهان گفت: رینگ چهارم فقط متعلق به 
شهر اصفهان نیست هر چند که این شهر باید کمک 
بیشتری در این پروژه داشــته باشد. وی با تاکید بر 
ایجاد محورهای دوچرخه ســواری در شهر، افزود: 
دوچرخه سواری و استفاده بیشتر از دوچرخه سبب 
داشتن هوا و شهروندان سالم تر خواهد بود.  رضایی 
اضافه کرد: شهروندان برای ورود و خروج ورزشگاه 
نقش جهان با مشکل رو به رو شده اند که الزم است 
تدابیری برای آن اندیشــیده شود. همچنین پدافند 
غیرعامل شــهر اصفهان موضوع بسیار مهمی است 
و من نگران اصفهان و آتش ســوزی در محل هایی 
مانند بازار اصفهان هستم.استاندار اصفهان از تالش 
هــا و پیگیری های مکــرر و ویژه شــهردار اصفهان 
برای پیشــبرد برنامه ها و حل مشکالت پروژه های 
عمرانی شهر تشکر کرد و گفت: بسیاری از مشکالت 
 شــهر در ســایه انســجام و تعاملی که ایجاد شده، 

حل می شود.

مدیر کل مدیریت بحران اســتان گفت: سازمان ها و 
ادارات استان از ظرفیت اطالع رسانی صدا و سیمای 
مرکز اصفهان و فضای مجازی آن در آموزش و اطالع 
رسانی به موقع به مردم استفاده کنند. منصور شیشه 
فروش در سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و 
اطالع رسانی مدیریت بحران در سالن جلسات صدا 
و ســیمای مرکز اصفهان گفت: اطالع رسانی به موقع 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا و آموزش همگانی مردم 

در طرح فاصله گــذاری اجتماعی و انعکاس اقدامات 
درمانی بیمارســتان های کرونایی و تالش های کادر 
درمان، توانســت به عنوان یک مانور حقیقی ما را در 
کنتــرل ویروس کرونــا موفق کند. وی افــزود: تهیه 
کلیپ های آموزشی و بازدارنده برای باال بردن آگاهی 
مردم در مقابله با بحران ها امــری ضروری و حیاتی 
است.شیشه فروش با اشــاره به برنامه ریزی درباره 
دستورالعمل استان های معین، پیشتاز و جانشین در 
کالن شهر تهران گفت: استان اصفهان به عنوان جانشین 
تهران در مدیریت و مقابله با حوادث غیرمترقبه انتخاب 
شــده که می طلبد آمادگی الزم در ایــن زمینه فراهم 

شــود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
افزود: اصفهان معین هشــت اســتان هم مرز خود 
در مدیریت بحران حوادث احتمالی و جانشــین در 
مدیریت بحران و معین منطقه ۲ تهران است.شیشه 
فروش گفت:اســتان اصفهان عالوه بر معین استان 
تهران و منطقه دو شهری تهران، وظیفه هماهنگی سایر 
استان های معین تهران از جمله مرکزی، قم، قزوین 
و مازندران و ... را هم برعهــده دارد.وی افزود: رویکرد 
مدیریت بحران استان بر پیشگیری از وقایع طبیعی 
مانند ســیل و زلزله استوار اســت و با اطالع رسانی و 

آموزش این مهم را دنبال کرده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان مطرح کرد:

سازمان ها و ادارات از ظرفیت اطالع رسانی صدا و سیما 
استفاده کنند

با تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان؛ 

 اصفهان و حیدرآباد یک گام دیگر به خواهرخواندگی
 نزدیک شدند

الیحه خواهرخواندگی دو شــهر اصفهان و حیدرآباد که چندی پیش از ســوی شهرداری اصفهان 
به شورای اسالمی شــهر تقدیم شده بود، پس از بررســی در کمیســیون های مربوطه در صد و 
بیست و ششمین جلسه علنی شورای شــهر اصفهان در نوبت رای گیری قرار گرفت و با اکثریت 
آرا به تصویب رسید. ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در این 
خصوص با اشاره به اینکه حیدرآباد از جمله غنی ترین شهرهای هند در فرهنگ و تاریخ و همچنین 
از جمله شهرهای تراز اول جهان در حوزه فناوری اطالعات است، گفت: اهمیت دوستی و مراوده 
با این شهر موجب شد تا در سال ۱۳98 موضوع خواهرخواندگی از سوی اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان پیگیری شــده و به جریان بیفتد. باتوجه به تغییر برخی فرآیندها 
در مبحث خواهرخواندگی شــهرها، گزارش توجیهی درباره اهمیت و تمایــل دوجانبه برای عقد 
این پیمان،جهت بررسی و تایید به وزارت کشور ارسال شــد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه انجام استعالم وزارت کشور از وزارت امور خارجه نیز از جمله دیگر 
فرآیندهای الزم االجراست، خاطرنشان کرد: بر اســاس ضوابط جدید وضع شده از سوی وزارت 
کشور، لوایح خواهرخواندگی باید به تصویب شوراهای اســالمی شهر هم برسد و حاال با تصویب 
این الیحه، راه کوتاهی تا امضای این تفاهم نامه باقی مانده اســت. وی ادامه داد: با تصویب این 
موضوع در شورای شهر اصفهان، حیدرآباد هند به عنوان چهاردهمین شهر خواهرخوانده اصفهان 
انتخاب شده و در این راستا سرفصل جدید مراودات و تعامالت اصفهان با این شهر، آغاز خواهد 
شد. گفتنی است؛ حیدرآباد به شهر معابد و مساجد شناخته شده و همچنین به »شهر مروارید« 
شهره است.این شهر تاریخی شباهت بسیاری به اصفهان دارد و به همین سبب به »اصفهان نو« 
معروف است.حیدرآباد باغ های زیبایی به سبک ایرانی و چهارباغ اصفهان دارد و مسجد و بنای 

تاریخی »چهارمنار« نماد این شهر است.

 توزیع 2 هزار بسته معیشتی رایگان بین رانندگان
 تاکسی شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان از توزیع دو هزار بسته 
معیشــتی رایگان بین رانندگان تاکســی این کالن شــهر خبر داد و گفت: هزینه اجرای پروژه در 
مرحله نخست افزون بر شــش میلیارد ریال بوده اســت.هادی منوچهری اظهار کرد: بسته های 
معیشتی با مساعدت سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان و ستاد اجرای فرمان حضرت امام 
)ره( در مرحله اول بین رانندگان تاکسی توزیع شد.وی افزود: مراحل بعدی اجرای این پروژه با 
حمایت شهرداری اصفهان و پیگیری سازمان تاکســیرانی در حال مذاکره است که اطالع رسانی 
به زودی انجام خواهد شد.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با اشاره به فعالیت پنج اکیپ بازرسی این سازمان در شــهر، تصریح کرد: در این شهر تعداد پنج 
اکیپ بازرسی بر فعالیت تاکســی های شهر نظارت می کند و یک اکیپ مســتقر در مرکز کنترل 
و نظارت تصویری شــهرداری اصفهان نحوه فعالیت ناوگان حمل و نقل تاکسی را رصد می کند.

منوچهری از فعالیت و همکاری تعداد 8۰ نفر بازرس افتخاری با تاکســیرانی اصفهان خبر داد و 
تصریح کرد: واحد بازرسی تاکســیرانی اصفهان در ارتباط با ضدعفونی و اجرای طرح های فاصله 
گذاری اجتماعی نیز اقداماتی همچون پخش دســتگاه ضدعفونی کننده در خطوط و مسیرهای 
ساماندهی، توزیع بروشــورهای آموزشــی در خصوص بیماری کرونا و مواد و مایع ضد عفونی و 
پودرهای ضد عفونی چند مرحله و ماسک و دستکش در دو مرحله و پخش روزانه مواد ضدعفونی 
 کننده و ضدعفونی روزانه تاکســی ها در میادین اصلی شهر و آموزش بهداشــت رانندگان انجام

 داده است.

خبر ویژهاخبار

معاون سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:

رایزنی با پژوهشگاه نیرو 
برای آغاز فاز دوم پایلوت 

هاضم بی هوازی
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری نشست 
مجازی با کارشناسان پژوهشگاه نیرو، وابسته 
به وزارت نیرو با موضوع اجرای فاز دوم پایلوت 
پروژه هاضــم بی هوازی خبــر داد.محمدرضا 
اکبری اظهار کرد: پروژه هاضم بی هوازی یکی 
از پروژه های موثر و علمی در راستای بهره وری 
حداکثری از پسماندهاست که سازمان در این 
زمینه مطالعات فراوانی انجــام داده و بر این 
اساس نیز فاز اول پایلوت با ظرفیت ۳۰ کیلوگرم 
در حال ساخت است و با پیشرفت ۶۰ درصدی 
به زودی بهره برداری می شود.وی ادامه داد: در 
راستای شروع عملیات طراحی و ساخت این 
پروژه، فاز دوم پایلوت نیز در دستورکار قرار گرفته 
و به همین منظور مذاکراتی را با پژوهشگاه نیرو 
آغاز کرده ایم تا بتوانیم با همکاری این مجموعه 
فاز دوم را اجرایــی کنیم.معاون برنامه ریزی و 
پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان در مورد جزییات این مرحله از پروژه، 
افزود: فاز دوم پایلوت این پروژه به ظرفیت یک 
تن کلید می خورد و هدف از اجرای این مرحله 
نیز بررســی دقیق و کامل پروژه در وســعتی 
کمتر اســت تا بتــوان تمامی مزایــا و معایب 
احتمالی اجرای پروژه را شناســایی و برطرف 
کرد و پروژه برای فاز اصلی آماده شــود.وی با 
اشــاره به مذاکرات انجام شــده با پژوهشگاه 
نیرو جهت جلب مشــارکت در فاز دوم پروژه، 
گفت: بخشــی از این مذاکرات بــا مدیر دفتر 
تجاری سازی و مســئول بخش زیست توده 
پژوهشگاه تا بتوانیم با جذب کمک های مالی از 
این مجموعه فاز دوم پایلوت را هم پیش ببریم.
اکبری تصریح کرد: این جذب کمک مالی در 
قالب مشارکت است و مبلغ برآورد شده برای 
این همکاری بیش از چهار میلیارد تومان است 
و امیدواریم با آغاز این مشارکت اجرای پروژه 

هاضم سرعت بیشتری بیابد.

مدیر بهینه سازی تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان گفت: در شهر بیش از یک میلیون تجهیزات  برای نگهداری در اختیار این مدیریت است که 
سرویس دهی آنها به موقع و بر اساس برنامه زمان بندی شده انجام می شود.سید مهدی حسینی اظهار کرد: از حدود پنج هزار و ۳۰۰ هکتار عرصه فضای سبز شهر سه 
هزار و ۶۵۰ هکتار آن در اختیار شهرداری اصفهان است که این سازمان تعیین می کند چگونه با استفاده از تجهیزات آبیاری و شیوه های نوین برای صرفه جویی در مصرف 
آب از این گنجینه طبیعی شهر استفاده کند.وی افزود: این تجهیزات و دستگاه ها برای حفظ و حراست از فضای سبز شهر نیاز به نگهداری و تعمیرات دوره ای دارد که 
بخشی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. حسینی تصریح کرد: شهرداری اصفهان متنوع ترین و گسترده ترین شبکه های تاسیسات شهری را در اختیار دارد که 
شامل تمامی تاسیسات آبرسانی و آبیاری، آبنماها، روشنایی پارک ها و اماکن عمومی، نورپردازی ابنیه تاریخی و معاصر، پل های معابر اصلی شهر، شبکه توزیع برق 
محلی شهرداری و تجهیزات مربوط به مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و بازی کودکان در پارک هاست.وی با بیان اینکه نگهداری تمام تاسیسات به جز فضای سبز 
که در داخل پارک ها و اماکن عمومی وجود دارد، بر اساس یک برنامه مدون انجام می شود، گفت: هر تجهیزی که وارد عرصه شهری می شود در سیستم مربوطه ثبت 

سوابق شناسنامه ای شده و بر اساس روش های استاندارد برای نگهداری این تجهیزات برنامه ریزی می شود.

نگهداری بیش از یک میلیون تجهیزات شهر بر اساس برنامه مدون

افتتاح اولین 
بازارچه سنگ 
کشور در اصفهان

رییس سازمان صنعت معدن 
وتجارت استان اصفهان خبر 
از افتتاح بازارچه ســنگ های 
قیمتی ونیمــه قیمتی در ارگ 

جهان نما داد.

وز عکس ر
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اگر بخواهید یک درس را برای کل عمر خــود یاد بگیرید، این 
است که شما قطعا مهم ترین شــخص در جهان هستید. کل 
زندگی شما پیش چشم تان خواهد بود و هیچ شخص دیگری 
اندازه خودتان در زندگی تان تاثیر گذار نیســت.افکار شــما و 
اتفاقات رخ داده در زندگی، روابط ، فعالیت ها و کلمات شــما 
از همه مردم دنیا مهم تر اســت. زمانی که صحبت به حقیقت 
زندگی می رسد، شما تنها چیزی هســتید که در آن ارزشمند 
خواهید بود. به همین دلیل حقیقت وجودی شما بستگی به 
این دارد که چقدر خود را دوست دارید و از خودتان مراقبت می 
کنید و روابط شما با خودتان مهم ترین عامل تعریف در شکل 
گیری نوع زندگی تان است .هر چقدر خودتان را کمتر دوست 
داشــته باشــید کمتر به ندای درون خود گوش دهید و کمتر 
خودتان را بفهمید احساس ســردرگمی بیشتر و عصبانیت و 
ناامیدی بیشتری در زندگی خواهید داشت؛ اما زمانی که شروع 
به دوست داشتن خود کنید و آن را ادامه دهید ، می توانید هر 
چیزی را زیبا ببینید . همه چیز را به خودتان جذب کنید و در هر 
جنبه از زندگی موفق تر عمل کنید؛ اما دوست داشتن خود راه 

آسانی نیست. چگونه باید این کار را انجام داد و عمل کرد ؟
 باید در کنار دوست داشتن، بزرگ ترین منتقد خود نیز باشید: 
زمانی که خودمان را دوســت بداریم راحت تر می توانیم جنبه 

های منفی خود را بپذیریم ، پس قبل از هر چیز به خودتان عشق 
بورزید و مطمئن باشید که قادر به انجام دادن سخت ترین کارها 
در جهان هستید. در کنار انجام تمام کار های سخت می توانید با 
عشق نسبت به ضعف های خود اطالع پیدا کنید و بزرگ ترین 

منتقد و معلم خود باشید .
 بررســی رفتار خوددر مورد افرادی که در زندگی دوست شــان 
دارید: با آن ها مهربان و صبور هستید. ایده ها و افکار آن ها را 
قبول می کنید و اشتباهات شان را می بخشید. شما به آن ها 
زمان، فضا و فرصت می دهیــد و اطمینان حاصل می کنید که 
آن ها فضای کافی برای دوست داشتن و باور کردن خودشان 

را داشته باشــند. حاال  به این فکر کنید که رفتارتان با خودتان 
چگونه اســت.آیا به همین اندازه به خودتان عشــق و احترام 
می گذارید؟ آیا به همین اندازه از ذهن و جسم و روح خودتان 
مراقبت می کنید ؟ در  ادامه کارهایی را نام می بریم که افرادی 
که خودشان را دوســت دارند، برای جسم شــان رعایت می 
کنند:خواب مناسب،غذای مناســب،دادن زمان و مکان برای 
فهم درونیات خود،تمرین ورزشی منظم،فکر کردن در مورد خود 
و آدم های اطراف،بازی کردن هنگام نیــاز،دوری از رفتارهای 
سمی،مدیتیشن و ریلکسیشــن. دوست داشتن خود را فقط 
نباید با زبان بیان کنید. افرادی که خودشــان را دوست دارند، 
مجموعه ای از فعالیت ها و عادت های سالم را به کار می برند .

  دریچه قلب خود را بــاز کنید: باید دردهــا را بپذیرید و بعد از 
خودتان سپاسگزاری کنید. می توانید بعد از پذیرش درد ها از 
خودتان تقدیر و تشــکر به عمل بیاورید. پذیرش جریان های 
مختلف زندگی و معایب شما یکی از چیزهایی است که می تواند 
عشق شما را نسبت به خودتان افزایش دهد و البته این حدی 
باالتر از خود دوست داشتن است.قصه زندگی خودتان را دوست 
داشته باشید و بدانید که فقط شــمایید که دارنده این داستان 
هستید و پشیمانی ها، شرمساری ها و اشتباهات خودتان را 

قبول کنید و دوران کودکی خود را در آغوش بکشید.

آشپزی

 ترفند تهیه برگه زردآلوی
 خانگی مقوی و ارزان

زردآلو یکی از میوه های دوست داشتنی است که معموال نمی توان 
بیشتر از چندروز یا یک هفته آن را نگه داشت؛ اما اگر بتوانید به شیوه 
صحیح زردآلو را در منزل خشک کنید تا دوسال قابل نگهداری است. 

خشک کردن زردآلو در آفتاب: خشک کردن زیر آفتاب یکی از روش های سنتی است که در 
نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. برای خشک کردن زردآلو در آفتاب به دمای 

باالتر از 23 درجه سانتی گراد احتیاج دارید.ابتدا زردآلوهای خود را با دقت انتخاب کنید و سپس 
آن ها را بشویید. هسته میوه ها را جدا و قبل از این که آن ها را به دو یا چهار قسمت، خرد کنید ، 
توصیه می شود یکنواختی را رعایت کنید زیرا در این صورت قطعات خرد شده با سرعت نسبتا 

مساوی خشک می شود.زردآلوها را به طور یکنواخت روی صفحه شیرینی پزی بچینید. 
استفاده از صفحه شیرینی پزی بیشتر توصیه می شود زیرا تمیز کردن آن را راحت تر می 

کند. زردآلوها را با یک پارچه توری یا تنظیف بپوشانید و زیر آفتاب قرار دهید. 
خشک کردن زردآلو در فر:نیمی از زردآلوهای آماده را روی صفحه سیمی قرار 

دهید. اطمینان حاصل کنید که هیچ میوه ای در تماس با دیگری نیست.
قبل از قرار دادن صفحه سیمی در فر، فر را روی 65 درجه 

سانتی گراد تنظیم کنید. بگذارید میوه ها حدود 
12 ساعت در فر باشد.

راه کارهای علمی و مفید برای دوست داشتن خودتان

 »شنای پروانه« 
اولین فیلم اکران  سال شد

 مسابقه »۷۷ ساعت«
 پاییز به تلویزیون می آید

فیلم »شنای پروانه« به کارگردانی محمد کارت از اول تیرماه و همزمان 
با بازگشایی سینماها )پس از تعطیلی به خاطر شیوع کرونا( اکران 
می شود.»شنای پروانه« اولین فیلم سینمایی محمد کارت است که در 
جشنواره فیلم فجر سال قبل رونمایی شد و با استقبال خوبی که از آن صورت 
گرفت و جایزه هایی که کسب کرد یکی از امیدهای سینماداران برای فروش 
خوب امسال سینما محسوب می شود.

مستند مسابقه جدید سعید ابوطالب با عنوان »77 ساعت« یک مسابقه 
مهارتی و ماجراجویانه اســت که برای کشف خالقیت ها و مهارت های 
جوانان مستعد برگزار می شود.»77 ساعت« یک مسابقه شامل بخش 
های میدانی و استودیویی است و تابستان امسال توسط یک گروه بزرگ 
تولید می شود تا پاییز به آنتن برســد.در »77 ساعت« 2 بازیگر به عنوان 
مجری - داور و ۹ بازیگر نیز به عنوان شرکت کننده حاضر خواهند شد. 

معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای اصفهان گفت: مصرف آب در 
این استان طی حدود 10 روز گذشته به دلیل گرما و رعایت موارد بهداشتی برای 
پیشگیری از کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته 
است.ناصر اکبری افزود: ما هر ســال در این ماه و فصل با افزایش طبیعی 
مصرف آب به دلیل گرم شدن هوا، استفاده مردم از کولرهای آبی و همچنین 
استحمام و دوش گرفتن بیشتر مواجه می شدیم؛ اما امسال شرایط ویژه ای 
به دلیل شیوع بیماری کرونا ایجاد شده و مصرف آب برای رعایت دستورهای 
بهداشتی این وضعیت را تشدید کرده اســت.وی با بیان اینکه اوج ) پیک( 
مصرف آب در اصفهان در دمای باالی 33 درجه ســانتی گراد اتفاق می افتد، 
گفت: به ازای هر درجه افزایش دما، مصرف آب بین 2 تا سه درصد باال می رود 
و طی حدود 10 روز گذشته در ساعت 14 بعدازظهر دمای اصفهان به حدود 35 
تا 36 درجه رسید که به افزایش 16 تا 18 درصدی مصرف آب استان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته منجر شد.
اکبری با بیان اینکه میزان مصرف آب در فصل تابســتان در استان در شرایط 
عادی نسبت به فصل های دیگر 35 درصد افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: 
اما بر اساس پیش بینی هواشناسی، دمای هوا در تابستان امسال نسبت به 
سال گذشته 2 تا سه درجه بیشتر خواهد بود که همین امر باعث افزایش پنج 
تا 6 درصدی مصرف آب می شود.وی ادامه داد: اگر این میزان را به 35 درصد 
افزایش مصرف آب در شــرایط عادی اضافه کنیم پیش بینی می شود که در 
هفته آینده و تابستان مصرف آب در استان اصفهان بیش از 40 درصد نسبت به 
فروردین امسال افزایش یابد.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای 
استان اصفهان گفت: همچنین پیش بینی می شود با روند موجود، مصرف آب 
در ماه های بسیار گرم امسال یعنی تیر و مرداد حدود 23 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیشتر شــود؛ اما اگر مردم همراهی الزم را برای مدیریت 
درست مصرف آب داشته باشند، شرایط ســخت به حداقل می رسد. معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه این 
خطه با کمبود منابع آبی مواجه است، گفت: با افزایش دمای هوا در روزهای 
آینده و شرایط ویژه ای که به دلیل شیوع بیماری کرونا ایجاد شده است با افت 
فشار آب مواجه می شویم؛ اما اگر مردم در مدیریت مصرف آب همکاری کنند 
مشکالت ما کمتر خواهد شد.وی، توسعه زیرساخت ها و سامانه های کنترل 
توزیع آب را در این زمینه موثر خواند و افزود: شــرکت آبفای استان اصفهان 
با اقدامات فنی جدید در حال توســعه این زیرساخت ها به ویژه در کالن شهر 
اصفهان و شــهرهای دیگری مانند خمینی شهر و شاهین شهر است. اکبری، 
نیاز آبی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ )شامل 56 شهر و 340 روستا با حدود 
چهار میلیون و 200 هزار نفر جمعیت( در دمای 38 درجه سانتی گراد را 15.5 
متر مکعب بر ثانیه اعالم و اضافه کرد: ما در زمان حاضر با حدود سه متر مکعب 
کمبود آب در چنین شرایطی مواجه هســتیم که برای حل آن نیاز به کمک و 
مدیریت هرچه بهتر مردم و توسعه زیرســاخت های فنی برای توزیع عادالنه 
آب داریم.وی با اشاره به کاهش جریان آب رودخانه زاینده رود، گفت: در یک 
دهه گذشته حدود سه تا پنج درصد آب شرب اصفهان از طریق چاه های فلمن 
تامین می شد اما در سال های اخیر با بسته شــدن رودخانه، برداشت از این 
چاه ها کاهش بسیاری یافته و به صفر نزدیک شده است که این امر شرکت آبفا 

را برای تامین پایدار آب آشامیدنی با چالش مواجه می کند.

سایه بان باالی کولر، 50 لیتر مصرف آب را کاهش می دهد
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان درباره مدیریت 
مصرف آب توضیح داد: اگر مردم در این زمینه همراهی و همکاری داشــته 
باشــند و مصرف آب تا 20 درصد کاهش یابد می توانیم از تابستان امسال با 
حداقل مشکالت عبور کنیم.اکبری با تاکید بر لزوم قرار دادن سایه بان باالی 
کولرهای آب و همچنین تنظیم پمپ های آب داخل کولر، افزود: یک کولر آبی 
متوسط در هر شبانه روز بین 180 تا 200 لیتر آب مصرف می کند اما اگر سایه بان 
باالی سر آن قرار گیرد، میزان مصرف آب آن 50 لیتر کمتر می شود.وی ادامه 
داد: 50 لیتر کاهش مصرف آب در هر کولر، نقش بســزایی در پایین آمدن 
میزان مصرف آب در شهرهای بزرگ از جمله کالن شهر اصفهان دارد.اکبری، 
به 420 هزار مشترک آب در شهرستان اصفهان که حدود 2 میلیون نفر جمعیت 
دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: اگر فرض کنیم که دست کم 50 درصد آنها از کولر 
آبی استفاده می کنند و همه آنها سایه بان باالی کولر قرار دهند، در یک شبانه 
روز حدود 10 میلیون لیتر صرفه جویی می شود.وی به مردمی که در خانه خود 
گلدان یا باغچه دارند توصیه کرد که از آب خاکستری ) آبی که یک بار استفاده 
شده و قابلیت استفاده مجدد دارد( برای آبیاری بهره بگیرند و گفت: استفاده 
از تجهیزات کاهنده مصرف آب نیز ضروری است.شرکت آبفای استان اصفهان 
یک میلیون و 180 هزار مشترک دارد که حدود 800 هزار مشترک آن خانگی 
هستند.به گفته مسئوالن و کارشناسان در صورتی که مشترکان روزانه 10 لیتر 
از مصرف آب خود بکاهند، هشت میلیون لیتر از منابع آبی کم نخواهد شد که 

رقم چشمگیری است.
بیماری کرونا از اسفند ســال گذشته در کشور شــیوع پیدا کرد و مردم برای 
پیشگیری از ابتال به این بیماری دستورهای بهداشتی از جمله شست و شوی 
مکرر دست ها را رعایت می کنند؛ تا کنون بیش از 180 هزار نفر در کشور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و تعداد جان باختگان کرونا  افزون بر 

هشت هزار نفر  است.

 Radio (مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از اجرای طــرح رویپ
Over IP ( خبر داد و گفت: با اســتفاده از این طرح می توان بین دو نقطه 
جغرافیایی در بســتر دیتا ارتباط آنالوگی بیســیم ایجاد کرد. سید مصطفی 
علوی، افــزود:ROIP یا Radio Over IP ســرویس انتقــال مکالمات 
رادیویی )بی سیم( بر بستر شبکه IP اســت که این امر با کمک یک تجهیز 
مبدل )GateWay( صورت می گیرد و ســیگنال های رادیویی اعم از صدا 
 و دیتا به صورت بســته های دیجیتال از طریق بســتر IP ارسال و دریافت

 می شــود. وی، مزایای این طرح را قابلیت اطمینان بیشــتر، هزینه کمتر، 
قابلیت استفاده مشترک از بستر IP به جای راه اندازی دکل های مخابراتی 
عنوان کرد و گفت: فــن آوری رویپ)RoIP(  ارزان تریــن راه برای اتصال 
سیستم های رادیویی آنالوگ است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشــاره به اینکه با استفاده از زیرســاخت های موجود در شرکت از جمله؛ 
بســتر LAN، وایرلس و ســیم کارت این فناوری قابل پیاده سازی است، 
افزود: در صورتی که این فناوری به روش رلــه مخابراتی انجام می گرفت با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله دو نقطه مبدأو مقصد، نیاز به تجهیزات 
سخت افزاری نظیر دســتگاه های تکرار کننده، دکل های مخابراتی، آنتن و 
مکان اختصاصی برای نصب دکل ها و... بــود که عالوه بر هزینه های نصب 

و راه انــدازی، نگهداری از این تجهیزات نیز مســتلزم صــرف وقت، نیروی 
انسانی و هزینه زیادی می شد.علوی، بیان داشت: در حال حاضر این طرح 
به صورت پایلوت، با هزینه حدود 5 میلیون تومان در شهرســتان شــهرضا 
انجام شده است و تا پایان سال جاری در سایر شهرستان ها نیز با توجه به 
موقعیت جغرافیایی و فاصله آنها تا اداره مرکزی شرکت گاز استان اصفهان 

انجام خواهد شد.

 رییس اداره راه و شهرسازی گلپایگان در نشست خبری ضمن پاسخ به 
سواالت مردمی، به تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف 
کاری)مسکن و بازآفرینی، امالک و حقوقی، راه وشهرسازی( و پروژه های در 

دست اجرای این اداره پرداخت. 
غالمرضا امینی طی گفت وگو با کارشناسان خبر اذعان داشت: در بخش احداث 
راه و راه سازی، به جز دو کمربندی در حوزه این شهرستان و یک کمربندی 
در حوزه شاهین شهر و میمه بقیه راه های اصلی شهرستان گلپایگان، 
چهار خطه )دو بانده ( شده است. در این خصوص جهت احداث کمربندی 
وانشان به طول 2.8 کیلومتر و کمربندی سعیدآباد به طول 5.7 کیلومتر که 
اقدامات اولیه آن ها در سال های گذشته انجام گرفت و به دلیل مشکالت 
اعتباری فعال متوقف شدند، پیگیری های الزم صورت پذیرفته است و پس 
از تخصیص اعتبار عملیات اجرایی این دو پروژه از سر گرفته می شود.وی از 
دیگر پروژه های راه سازی این شهرستان، به تکمیل راه سازی و زیرگذر محور 
درب امامزاده ابراهیم به طول 1.6 کیلومتر اشاره کرد و گفت: طرح این پروژه 
آماده است و به لطف خدا پس از رفع مشکالت آزادسازی و تحویل زمین به 

این اداره عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
رییس اداره راه و شهرسازی گلپایگان اظهار کرد: پروژه احداث میدان چهار راه 
مالزجان، بهسازی و روکش آسفالت محور گوگدـ  نیوان، فاویانـ  دستجرده و 
ضامن آبادـ  علی آباد از جمله اقداماتی است که در سال های قبل جهت بهبود 

وضعیت راه های روستایی شهرستان گلپایگان انجام شده است. اما از زمان 
انتزاع حوزه راه های روستایی از اداره کل راه و شهرسازی و انتقال آن به اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، فعالیت های مرتبط با این بخش نیز در حیطه 

وظایف آن اداره کل قرار گرفته است.
وی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن گلپایگان تشریح کرد: ثبت نام طرح 
اقدام ملی مسکن در دو مرحله انجام پذیرفت، در مرحله اول 176 نفر ثبت 
نام کردند  که از این تعداد 65 نفر حائز شرایط بودند و در مرحله دوم نیز 430 
نفر ثبت نام کردند که هنوز پایش آن انجام نشده است. با این حال 82 قطعه 
زمین به مساحت 20 هزار متر مربع برای این طرح تخصیص داده شده است.
امینی به تفاهم نامه ای که با شهرداری در خصوص مسکن مهر منعقد شده 
اشاره کرد و گفت: مقرر شد در قبال پرداخت مبلغ ریالی، همچنین واگذاری 
زمین و قیر توسط راه و شهرسازی، آماده سازی سایت مسکن مهر بر عهده 
شهرداری قرار گیرد  که تا کنون مبلغ ریالی آن پرداخت شده و تا هفته آینده 
زمین مورد نظر تخصیص داده می شود؛ اما با توجه به عدم تامین قیر مقرر 
شد به جای تامین قیر نیز زمین به شهرداری واگذار شود. رییس اداره راه و 
شهرسازی گلپایگان عنوان کرد: اختصاص 150 قطعه زمین به اقشار ویژه، 
واگذاری زمین جهت هتل، کمپ ترک اعتیاد، جایگاه سوخت از دیگر اقدامات 
اداره راه و شهرسازی گلپایگان بوده و امیدواریم بتوانیم در آینده فعالیت های 

گسترده تری برای پیشرفت و بهسازی این شهرستان انجام دهیم.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای اصفهان:

گرما و کرونا مصرف آب در اصفهان را افزایش داد
 راه اندازی طرح انتقال مکالمات بیسیمی روی بستر دیتا 

در شرکت گاز استان اصفهان

رییس اداره راه و شهرسازی گلپایگان:

تمامی راه های اصلی شهرستان گلپایگان دو بانده می شود
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